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Plannen en mededelingen 
Vorige week maandag was het weer zover. De tweejaarlijkse bijeenkomst der leden. En als je nu denkt “Ik 
ben toch lid, waarom was ik daar niet bij?”, dan komt dat doordat je er simpelweg niet was. Klinkt misschien 
gek, maar de Algemene Ledenvergadering is er voor alle leden, alleen niet iedereen kiest er voor om te 
komen. Toch waren er weer zo'n 30 mensen die in de mooie ambiance van sponsor Priva het bestuur en 
haar plannen aanhoorden. Met de keuze voor een andere locatie probeerden we eens wat anders en ik had 
het idee dat de aanwezigen dat konden waarderen. Priva en Arie Dijkstra in persoon danken we dan ook 
voor het perfecte gastheerschap. Mocht er iemand een idee voor een volgende keer hebben, dan horen we 
het graag. 
Wat hadden we dan te melden op de ALV deze keer? De voorjaarseditie staat eigenlijk altijd in het teken van 
een update aan de leden. Waar we in oktober vertellen hoe we het financieel hebben gedaan en wat we 
begroten voor komende jaren, geven we in april aan waar we staan richting het einde van het seizoen, wat 
er speelt binnen de club en hoe we daarmee omgaan. Soms moet daar over gestemd worden, omdat 
formeel de leden, juist tijdens de vergadering, het laatste woord hebben. Zo ook deze keer. Maar niet nadat 
Marije en Bart iets meer hadden verteld over PR & Communicatie en TC zaken. 
Op het gebied van PR & Communicatie zijn we zeer actief geweest en nog steeds. De Grote Clubactie, 
sponsoring tijdens het Valto feest, een brievenactie, de potgrondactie en de JUMBO-actie hebben een mooi 
bedrag voor de clubkas en in sommige gevallen specifieke doelen opgeleverd. Veelal met vereende 
krachten binnen de vereniging, zoals het hoort! De sponsorcommissie bewijst keer op keer van grote waarde 
te zijn voor Valto en heeft een vernieuwde catalogus gemaakt waarin de mogelijkheden weer netjes op een 
rij staan. Eén onderdeel daarvan is de teamsponsoring, met de komende tijd meer aandacht voor de jeugd. 
Valto A1, B1 en C1 zoeken nog een nieuwe sponsor! Op het andere vlak kon Marije vertellen dat de laatste 
maanden weer in het teken staan van diverse evenementen. Zo krijgen we de AdFysio GiGaKangoeroedag, 
het WK-2-tegen-2, het Priva Schoolkorfbaltoernooi, de Lierse Sportmarathon, de einddag en het NK voor B-
jeugd. Daarnaast is de wandelclub nog altijd actief en gaat de commissie werving aan de slag met clinics en 
andere activiteiten om jeugd te interesseren voor korfbal en de vereniging. Vooral jongens in de leeftijd van 
10-12 jaar zijn nog altijd bijzonder welkom! 
De TC zit ook niet stil, zo vertelde Bart. De invulling van trainers en staf is zo goed als rond voor komend 
seizoen. Daarnaast is men druk bezig met de indeling van de teams. Dat wordt dit keer voor de 
seniorenteams 4 tot en met 8. Daar wordt in gesprek met de teamvertegenwoordigers de best mogelijke 
indeling gemaakt, waar het gros zich in zou moeten kunnen vinden. Voor Valto 1 tot en met 3 en de jeugd 
bepaalt de TC in overleg met de trainers de indeling, dit jaar voor het eerst met de nieuwe peildatum van 1 
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januari. Ook de trainers worden weer ingedeeld en bij de jeugd neemt Frank de rol als jeugdcoördinator voor 
zijn rekening, met de wetenschap dat er dit seizoen een behoorlijk aantal trainers het KT2 diploma op zak 
heeft. Op het gebied van scheidsrechterzaken kunnen we waarschijnlijk uitkijken naar het behalen van het 
quotum voor dit jaar en zijn we verheugd te kunnen melden dat Alex komend jaar zijn wedstrijden voor Valto 
gaat fluiten. Samen met Rick leidt hij inmiddels diverse wedstrijden op het hoogste niveau en fluit daarnaast 
ook zelfstandig nog wedstrijden in de wedstrijdsport. Verder bracht Bart de mei-clinics nog onder de 
aandacht, georganiseerd door Laurens/Korfbalstars en de Rijkzwaan Korfbal Derby’s aan het begin van 
volgend seizoen. Beide zijn goed voor de promotie van het korfbal in de regio. Tenslotte was er nog een 
nieuwtje, namelijk dat het bestuur Bart Versteegen naar voren schuift als opvolger van Bart van Muyen, die 
na een verdienstelijke periode een stapje terug doet. In oktober is de officiële benoeming indien de leden er 
mee instemmen, Bart loopt al wel vast mee. 
Het laatste deel van de avond stond in het teken van financiën en algemene mededelingen. In het eerste 
deel waren twee stemmingen die moesten bepalen of het bestuur mocht uitvoeren wat zij van plan was. De 
eerste was de aanschaf van een zonne-boiler. Niet alleen is het nodig om de boiler te vervangen, ook kan dit 
op een groene wijze en eentje die zichzelf terugverdient. De leden waren het hiermee eens. De tweede was 
de contributieverhoging. Door de komende verhogingen van de uurtarieven in de sporthal, zijn we 
genoodzaakt deze primaire kostenpost uit onze primaire inkomsten te halen. We hebben in een stappenplan 
uitgelegd hoe we dit voor ons zien de komende jaren en dat we hierbij structureel de contributie gaan 
verhogen, zodat we de kosten kunnen blijven dragen. Ook hier stemden de leden mee in. De nieuwe 
contributie zal daarom ingaan vanaf het aankomende seizoen. 
Na de stemmingen waren er nog een aantal mededelingen. Zoals dat naast Bart, ook Joke terugtreedt uit 
het bestuur. Voor de positie van secretaris zijn we nog op zoek naar een opvolger. Het Valto-feest is de 
komende jaren alleen nog voor mensen van 18 jaar en ouder, zoals eerder aangekondigd en we zijn 
voorzichtig begonnen met de verkenning van de accommodatie in 2025, iets waar we goed op voorbereid 
willen zijn. 
Voordat de rondvraag en aansluitend de borrel begonnen, hadden we nog twee bloementjes uit te delen. De 
eerste aan Janine Vlieg, die ze helaas niet zelf in ontvangst kon nemen. De tweede voor Martin van der Eijk, 
die er wel was. Beide zijn dit jaar 40 jaar lid van onze vereniging. Bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd! 
Wat ons betreft kijken we terug op een goede ledenvergadering. We zien elkaar weer, in deze vorm, volgend 
seizoen. Tot dan! 
 
Namens het bestuur,Jan Jaap Elenbaas 

 
  

Meer informatie
Meer weten over de functies? Kijk op www.vb-group.nl/vacatures. Op onze website is ook meer 

informatie over ons bedrijf en onze projecten te vinden. Heb je interesse in één van deze functies? 

Stuur dan op korte termijn een motivatie en CV naar vacatures@vb-group.nl. 

VB Group is een groep van bedrijven gespecialiseerd in de realisatie van 

complete kassen en klimaatinstallaties voor de tuinbouwsector en in de 

aanleg van veldverwarming, aardwarmtebronnen, warmtenetwerken en 

diverse andere duurzame energieoplossingen voor verschillende sectoren. 

Onze ruim veertig medewerkers, zowel nationaal als internationaal actief, 

werken vanuit ons hoofdkantoor in De Lier. In verband met toenemende 

activiteiten is ons team per direct op zoek naar nieuwe collega’s.

Vacatures

Als Export Project manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de 

opdrachtgever en onderhoud je direct contact met toeleveranciers en 

onderaannemers. Hiervoor beoordeel en controleer je ontwerpen en 

uitvoeringstekeningen. Regelmatig verblijf in het buitenland is voor 

jou geen probleem. Het project opleveren volgens planning is jouw 

primaire doel!

Als Export Sales calculator ben je samen met de andere calculators 

verantwoordelijk voor het calculeren, voorbereiden en uitwerken 

van kassen en diverse technische installaties als onderdeel van 

totaalprojecten. Je bent in staat de daarbij behorende technische 

berekeningen en tekeningen samen te stellen en deze te vertalen 

naar een complete aanbieding.

Als Project Manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de 

opdrachtgever. Je onderhoudt direct contact met de overige teamleden 

en vertaalt het project naar leveranciers en onderaannemers. Hierbij 

beoordeel en controleer je het ontwerp en uitvoeringstekeningen. 

Op tijd warmte leveren is ons doel!

Als Junior Werkvoorbereider werk je samen met de andere 

werkvoorbereiders aan onze energieprojecten, nadat deze in 

opdracht zijn genomen. Je wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor 

het voorbereiden en uitwerken van onze projecten. Je bent in staat 

technische tekeningen en materiaalstaten voor te bereiden, zodat 

het project volgens planning kan worden uitgevoerd.

Export Project Manager Export Sales Calculator Project Manager Junior Werkvoorbereider

VB Group
Jogchem van der Houtweg 4
2678 AG De Lier
Postbus 41

2678 ZG De Lier
Nederland
(0174) 52 22 22
www.vb-group.nl

VB Projects specialiseert zich in de aanleg van 
warmte- en energienetwerken, maar ook in de aanleg 
van veldverwarming in nationale en internationale 
voetbalstadions. Bij VB Projects hebben wij een 
interessante job voor een:

VB Geo Projects ontwerpt en realiseert complete 
aardwarmte installaties voor de glastuinbouw en industrie 
met de nieuwste toepassingen en technieken. Met een aantal 
nieuwe projecten in het vooruitzicht zoeken wij voor 
VB Geo Projects naar een:

VB Greenhouses ontwerpt en realiseert wereldwijd
moderne hightech tuinbouwcomplexen voorzien van
de laatste Nederlandse kassentechniek. Wij hebben
binnen VB Greenhouses plaats voor een gemotiveerde:

VB Greenhouses ontwerpt en realiseert wereldwijd
moderne hightech tuinbouwcomplexen voorzien van
de laatste Nederlandse kassentechniek. Wij hebben
binnen VB Greenhouses plaats voor een gemotiveerde:

Voor alle vacatures geldt dat VB Group een afwisselende en zelfstandige 
functie biedt in een informele en prettige werksfeer in combinatie met 
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle functies 
betreffen een fulltime dienstverband.
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Zaterdag 6 mei en maandag 8 mei (laatste 2) 

 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden 
te fluiten. Op de jaarvergadering kwam goed nieuws: het ziet er naar uit dat 
we ons quotum gaan halen (dit scheelt onze club veel geld) EN Alex den 
Hartog gaat ook voor onze club meetellen (vanaf volgend seizoen).  
Alex van harte welkom. 
Vanuit de TC is gevraagd of ik frequent aandacht wil besteden aan onze 
groep bondsscheidsrechters. Vanaf nu ga ik dit proberen in de Bijblijver en 
op Twitter. 
 
Afgelopen zaterdag was het een beperkt programma. 

• Ruben Kester is naar IJsselvogels geweest waar hij de A1 mocht 
fluiten. 

• Rick en Alex gingen naar Tweemaal Zes. Zover ik het weet is dat 
Sint Maartensdijk (dit ligt tussen Hilversum en Utrecht in zag ik). De 
tegenstander was AW/DTV. AW/DTV won met 12-17. 

• Cock was een weekend weg maar fluit wel om het weekend heen. Zo heeft hij afgelopen donderdag 
een wedstrijd gefloten en fluit hij dinsdag  Kinderdijk 1 – OZC 1 

En helaas waren er 2 wedstrijden op ons veld die niet waren ingetekend. Dit betekent dat Valto zelf maar 
moet zorgen dat hier scheidsrechters voor geregeld worden. 
 
Thijs nam Valto B1 voor zijn rekening en Pierre floot ondanks een zere rug Valto 4. Top! 
 
Ik ga de komende weken gebruiken om in de app groep van de scheidsrechters toe te treden zodat ik ook 
iets kan zeggen hoe het is verlopen en de info wel klopt.  
Gastheer Peter 



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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Uitslagen 15 april 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 en 2 gingen naar Tilburg om daar twee heel erg belangrijke wedstrijden te spelen. Het eerste trad 
aan tegen de nummer 7 uit de poule en het tweede speelde tegen de hekkensluiter. Voor zowel één en twee 
was het belang van de wedstrijd vooraf duidelijk, er moest gewonnen worden. Het eerste in de strijd om het 
kampioenschap, het tweede in de strijd om degradatie. Als eerste was het de beurt aan het tweede. Het 
tweede stond lange tijd aan de goede kant van de score, maar speelde een hele moeizame wedstrijd. Het 
belang leek bij de spelers duidelijk, maar het leek erop dat dit ook de spanning verhoogde.  Het verlamde en 
wellicht zorgde dit uiteindelijk voor het pijnlijke 13-1 verlies. Handhaven wordt nu een hele lastige opgave. 
Het eerste moest daarna aantreden tegen het eerste van Tilburg. Hier speelde deels dezelfde belangen, 
maar ook heel erg andere belangen. Degradatiezorgen zijn er voor Tilburg, Valto houdt zich met heel andere 
zaken bezig. Het eerste staat namelijk op een eerste plaats, twee punten voor op de achtervolging. Valto 
leek zich niet helemaal bewust van de belangen, of de spanning verlamde ook hier net als het tweede. 
Tilburg schoot uit de startblokken en pakte meteen een 4-0 voorsprong. Valto knokte zich naar mate de 
eerste helft vorderde wel terug. Dit zorgde ervoor dat er toch met een gelijke stand gerust ging worden: 11-
11. In de tweede helft ging het heel erg gelijk op. Pakte de ene keer Valto de voorsprong, een paar minuten 
later stond Tilburg weer aan de goede kant van de score. Het beslissende gat was echter voor Tilburg, dat 
door het scoren van de laatste twee doelpunten met 20-18 won. Belangrijke punten voor de Tilburgs en heel 
erg zuur voor Valto, dat de concurrentie weer op gelijke hoogte zag komen. Valto heeft nog wel steeds alles 
in eigen hand, maar zal de volgende wedstrijden uit een ander vaatje moeten tappen.  
 
VALTO 3 speelde wederom tegen een ervaren ploeg, dit keer de derby tegen Dijkvogels 3. Dat er niet veel 
te halen viel tegen de Dijkers werd al snel duidelijk. Het werd uiteindelijk zelfs een pijnlijke score. Dijkvogels 
bleef doorgaan met scoren, daar waar Valto de korf niet regelmatig wist te vinden. De uitslag werd 
uiteindelijk 7-26, waardoor het derde nog steeds puntloos onderaan staat.  
 
VALTO 4 speelde een belangrijke pot in de titelrace. Het vierde speelde thuis tegen Vriendenschaar, de 
ploeg waar het voor de zaal nog van verloor. Nu was daar echter geen sprake van, ondanks vele 
afzeggingen kon er toch een beslissend gat geslagen worden met de gasten uit Bodegraven. Het vierde 
pakte door de 17-12 overwinning wederom twee punten. Op het moment van schrijven is de uitslag van 
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KOAG nog niet bekend, maar de Krimpenaren moeten winnen om het vierde weer in te halen.  
 
VALTO 5 ging al vroeg op de dag naar de hofstad om het op te nemen tegen Futura 3. Door de vele 
blessures waren er wat invallers nodig, maar deze deden het verdienstelijk. Het is vervelend dat er met Paal 
Centraal een zeer goede koploper in deze poule speelt, anders had het vijfde hoge ogen kunnen gooien. In 
Den Haag werd er namelijk ook gewonnen, met 11-14.  
 
VALTO 6 trad op eigen veld aan tegen de ‘Vissen’, KVS uit Scheveningen. Na een nederlaag in Maasland, 
waar het zesde een extra week over na kon denken, moest er nu revanche gehaald worden. De wedstrijd 
ging lang gelijk op, maar helaas kon het zesde de Vissen toch niet de eigen wil opleggen. Na 70 minuten 
korfbal stond er een 8-10 uitslag op het bord.  
 
VALTO 7 is in een boeiende titelstrijd gewikkeld, waarin het zaterdag één van de concurrenten op bezoek 
kreeg. Avanti had voorafgaand aan de wedstrijd namelijk even veel punten als het zevenden en beide 
ploegen hadden één punt minder dan koploper VEO. Een belangrijke wedstrijd dus. Dit was bij het zevende 
ook bekend. Men was namelijk zeer scherp en liet vanaf het begin merken dat Avanti zonder punten terug 
naar Pijnacker zou moeten. Door de 11-9 overwinning schudt het zevende nu één concurrent voorlopig af.  
 
VALTO 8 speelde in ‘het Breeje Durp’ tegen ONDO. De verdediging van het achtste was in vorm afgelopen 
zaterdag. De ’s-Gravenzanders wisten de mand namelijk maar drie keer te doorboren. Wanneer je er maar 
drie doorlaat, hoef je er dus maar vier te maken om de wedstrijd te winnen. Het achtste slaagde in deze 
opzet, ze wisten namelijk negen keer te scoren waardoor met een 3-9 overwinning huiswaarts gekeerd kon 
worden.  
 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Die Haghe A1. Thuis werd hier met 20-12 van gewonnen. Een vrij makkelijke 
overwinning, maar op de ranglijst staat Die Haghe maar vier punten achter op VALTO. Toch werd het ook nu 
weer een makkelijke overwinning. De A1 heeft de hele wedstrijd aan de goede kant van de score gestaan en 
ook nu was het verschil weer 8 doelpunten, eindstand: 7-15. Er volgen nu twee vrije zaterdagen en dan op 6 
mei de thuiswedstrijd tegen koploper Achilles A1. De achterstand is twee punten, dus er zal gewonnen 
moeten worden om op gelijke hoogte te komen. Uit werd er met 18-12 verloren.  
VALTO A2 speelde uit tegen Meervogels A3. In de zaal werd hier ook twee keer tegen gespeeld en toen 
was de A2 beide keren de beste, al was het de tweede keer geen makkelijke overwinningen. De wedstrijd 
ging nu gelijk op en stond er aan het eind van de wedstrijd een terecht gelijkspel op het scorebord: 15-15. 
Hiermee staan VALTO en Meervogels op de 1e plek, met drie punten uit twee wedstrijden. Zaterdag 6 mei 
de volgende wedstrijd voor de A2: uit tegen het nog puntloze Avanti A5. In de zaal werd er twee keer 
gewonnen, 17-9 en 10-14.  
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Maassluis B2. In de veldcompetitie voor de zaal en in de zaalcompetitie werd 
er tegen Maassluis B1 gespeeld, waarbij er door VALTO 7 punten werd binnen gehaald. Ook nu tegen 
Maassluis B2 was VALTO de betere ploeg, maar het viel niet mee om dit verschil ook in de score tot uiting te 
laten komen. Via een ruststand van 5-2 werd het uiteindelijk een 9-5 overwinning. De volgende wedstrijd is 
op 6 mei en dan wordt er thuis gespeeld tegen Excelsior B1, die net als VALTO twee punten heeft, maar wel 
een wedstrijd meer gespeeld heeft.  
VALTO B2 speelde uit tegen DES B2. In de zaal werd er ook tegen dit team gespeeld en toen werd er twee 
keer (nipt) gewonnen. Ook dit keer waren beide ploegen weer aan elkaar gewaagd en ging de wedstrijd 
gelijk op. Vlak voor tijd werd door VALTO de gelijkmaker gemaakt, waarbij de vreugde zo groot was, dat er 
even vergeten werd dat de wedstrijd nog niet helemaal gespeeld was, en zo kon DES alsnog de winnende 
maken, 9-8. Zaterdag 6 mei speelt de B2 uit tegen Dijkvogels B2. Er werd al vier keer dit seizoen tegen deze 
ploeg gespeeld en dat waren allen heel spannende wedstrijden. 
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B4. In de zaal werd ook tegen dit team gespeeld en toen wist VALTO 
één keer nipt te winnen en één keer werd er verloren. Dit keer was Avanti net even de betere ploeg en werd 
er met 5-7 verloren. Zaterdag 6 mei speelt de B3 uit tegen Phoenix B3. Deze ploeg wist beide wedstrijden te 
winnen en staat daarmee bovenaan. In de zaal had de B3 als tegenstander Phoenix B3, dus dit is nog een 
onbekende ploeg. Bij winst kan VALTO op gelijke hoogte komen.   
 
C-jeugd 
Valto C1 ging zaterdag al vroeg op weg naar een oude bekende: Avanti C1. Eerste helft veld werd 
ruimschoots verloren, de eerste zaalontmoeting werd gelijkspel en de tweede zaalontmoeting werd een nipte 
winst voor Valto. We wisten dus dat het mogelijk was om van deze ploeg te winnen. Het was echter een 
moeizame wedstrijden. Het lukte allemaal niet erg en de kansen gingen er niet in. Gelukkig gooide Avanti 
ook lang niet alles raak. Na 50 minuten korfbal stond er 8-8 op het scorebord en werden de punten eerlijk 
verdeeld. Jammer dat hier niet gewonnen werd want later op de dag werd bekend dat Maassluis, toch wel 
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de favoriet in de poule, verloren had. Eerstvolgende wedstrijd spelen jullie thuis tegen Vriendenschaar C1 uit 
Bodengraaf. Zij verloren van Avanti maar wonnen van Maassluis. Dat belooft een interessante wedstrijd te 
worden! 
Valto C2 draait ook op het veld weer bovenaan mee in de poule. Was het vorige keer tegen Olympia nog 
een wat moeizame overwinning, tegen GKV C2 was Valto overtuigend de winnaar van de wedstrijd. Er werd 
met 7-3 gewonnen van de ploeg uit Den Haag. Op 6 mei komt ONDO C2 op bezoek, een bekende 
tegenstander uit de zaal. Een keer werd er gewonnen, een keer werd er gelijk gespeeld.  
Valto C3 mocht dit keer naar een voor Valto redelijk onbekende omgeving: Rotterdam-Zuid. THOR C1 was 
de tegenstander van vandaag. Bij vlagen was het spel van Valto erg snel wat ook nodig was bij deze 
tegenstander die er bovenop zat. Lang ging het gelijk op maar halverwege de tweede helft werd er een 
gaatje van 3 doelpunten geslagen door Valto wat THOR niet meer goed kon maken. Bij einde wedstrijd zei 
het scorebord 8-10 en de scheidsrechter 7-9, wat dus ook de stand werd die op het formulier gezet werd. Op 
6 mei komt de laatste tegenstander uit de poule op bezoek bij Valto: KOAG C3. Zij hebben nog geen punten 
gehaald in de poule maar verliezen niet met grote cijfers. Het lijkt er dus op dat de vier ploegen uit deze 
poule aan elkaar gewaagd zijn! 
Valto C4 begon niet goed aan de wedstrijd die vanwege het paasweekend aangevuld werd met diverse 
spelers uit andere teams. Na een 0-3 achterstand ging het echter draaien bij Valto en ging het baltempo ook 
flink omhoog. Door een inhaalrace werd er uiteindelijk een mooie overwinning van 9-4 uit het vuur gesleept. 
De C4 is hiermee koploper in de poule en wil dat natuurlijk zo houden! Op 6 mei komt KVS C3 langs in De 
Lier. 
 
D-jeugd 
Valto D1 begon mooi aan de veldcompetitie met een overwinning, gevolgd door een gelijkspel om afgelopen 
zaterdag de eerste nederlaag te moeten noteren. Refleks was met 7-5 net wat beter dan Valto en trok de 
winst naar zich toe. Op zaterdag 6 mei a.s. zijn jullie vrij maar jullie spelen wel op 8 mei a.s. de wedstrijd 
tegen de koploper uit de poule: Fortuna D2. 
Valto D2 ging met heel veel invallers naar Vitesse D2 in Barendrecht. Dit team was letterlijk en figuurlijk een 
maat te groot voor onze meiden. Met veel lange spelers was de ploeg uit Barendrecht gewoon sterker en 
moest Valto genoegen nemen met een 8-1 nederlaag. Op 6 mei spelen jullie tegen ONDO D2 waar jullie de 
eerste helft veld een keer van wonnen en een keer nipt van verloren. Laat maar eens zien wat jullie het 
afgelopen half jaar bijgeleerd hebben! 
Valto D3 kreeg ONDO D4 op bezoek. In de zaal werd al twee keer eenvoudig van deze ploeg gewonnen. 
Hoewel de D3 geen geweldige wedstrijd neerzette, was het ruim voldoende voor de winst. Er werd met 4-1 
gewonnen. Op 6 mei aanstaande kom Achilles D2 naar De Lier. Deze ploeg staat nu nog puntloos 
onderaan. Aan Valto de taak om dit zo te houden! 
Valto D4 ging op pad naar Excelsior D1. In het najaar werd een eenmaal van deze ploeg gewonnen en 
eenmaal verloren. In de zaal lieten Valto en Excelsior hetzelfde patroon zien: eenmaal winst, eenmaal 
verlies. Het voordeel van dat je een ploeg vaker ziet, is dat je het team inmiddels goed kent. Er stonden 4 
invallers binnen de lijnen bij Excelsior en dat was goed te merken. De eerste helft kon Valto nog redelijk 
aanhaken maar de tweede helft liep Excelsior echt flink uit naar een 17-7 nederlaag voor Valto. 6 mei een 
onbekende tegenstander: Korbis D4 uit Waddinxveen. 
 
E-jeugd 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna. Het was een erg spannende wedstrijd! Vijf minuten 
voor tijd stonden jullie nog met twee doelpunten achter, maar jullie wisten knap door te gaan en tóch weer te 
winnen van Fortuna. De eindstand was 18-16. Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie bovenaan staan in de 
poule. Komende twee weken hebben jullie geen wedstrijd in verband met de meivakantie. 
VALTO E2 moest afgelopen zaterdag tegen Phoenix E1. Jullie speelden een goede wedstrijd! Jullie waren 
erg aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk gingen jullie er met de punten vandoor! Goed gedaan! De 
eindstand was 10-7. Jullie zijn de komende twee weken ook vrij.  
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag een zinderende wedstrijd tegen ONDO. Het ging heel erg gelijk op! 
Het was een erg leuke wedstrijd en uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een gelijkspel 7-7. Goed gedaan 
meiden! Komende twee weken zijn jullie vrij.  
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen ODO E3. Jullie speelde een goede wedstrijd alleen vielen de 
doelpunten niet zo makkelijk. Bij ODO ging dit helaas iets makkelijk, waardoor jullie uiteindelijk verloren met 
3-5. Komende twee weken zijn jullie vrij in verband met de vakantie.  
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen DES E2. De eerste helft hadden jullie weinig kansen, maar 
toch wisten jullie op een 2-0 voorsprong te komen. In de tweede helft ging bij DES het gas open en werd het 
uiteindelijk 3-3. Komende twee zaterdagen zijn jullie vrij.  
VALTO E6 begon afgelopen zaterdag hartstikke goed aan de wedstrijd tegen Fortuna. Jullie gooiden veel 
goede diepe ballen waardoor jullie in de rust met 1-6 voor stonden. Na de rust verslapten jullie een klein 
beetje en werd Fortuna wakker, maar gelukkig werd er toch gewonnen met 9-6! Knap gedaan! Ook jullie zijn 
komende twee weken vrij in verband met de meivakantie. 
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F-jeugd 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Phoenix. Het was een hele spannende wedstijd en het ging 
enorm gelijk op. Iedere keer werd er om en om gescoord en de wedstrijd bleef tot het einde spannend. 
Helaas wist Phoenix de laatste te scoren en was de eindstand 8-9. Komende twee weken zijn jullie vrij.  
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Refleks F2. Jammer genoeg zat Refleks iets beter in de 
wedstrijd als VALTO en scoorden ze erg makkelijk. De eindstand was 2-9. Komende twee weken zijn jullie 
vrij in verband met de meivakantie. 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Mindere prestaties van Valto 1,2 en 3 helaas deze zaterdag. A1 deed 
zijn plicht en won.  
We gaan een paar rustige weken tegemoet. Kijk op de site wanneer je 
weer moet spelen. 
 
Geen trainen van 21 tot 30 april 
In principe zijn er geen trainingen tussen 21 en 30 april, tenzij je natuurlijk iets anders hebt afgesproken met 
je trainers! 
 
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	

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 
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Trainers & coaches!  
Op de laatste cursusavond heb ik de KT2’ers al op de hoogte gebracht 
over de opzet van deze statafel.  
Om op een makkelijke manier op elkaar af te stappen en je ervaringen 
van het trainen geven en coachen te delen heb ik deze statafel laten 
maken. Het is een ‘meeting-point’ voor coaches en trainers.  
 
Zoek met elkaar deze plek op en je zult zien dat vanzelf anderen zullen 
aansluiten. Maak hier gebruik van en durf je vragen te stellen en durf 
ook te delen wat je lastig vindt. Het is een mooie plek om elkaar te 
helpen en te ondersteunen bij het trainen en coachen. 
 
Groet, 
Johan van der Meer 



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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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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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: 
  
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 
 
 
 
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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EINDDAG	10	JUNI	
	
	
Dit	jaar	organiseert	de	Activiteiten	Commissie	van	Valto	voor	iedereen	weer	een	Eindmiddag.	
Deze	middag	wordt	het	seizoen	2016	-	2017	op	een	gezellige	en	feestelijke	manier	afgesloten.	
	

Wanneer?	 Zaterdag	10	juni	2016	
Aanwezig:	 11.30	uur	
Start:	 	 12.00	uur	
BBQ:	 	 17.00	uur	

Inclusief	een	muzikaal	gastoptreden	van	Rinze	Noordam	&	Co	
	
Na	aanleiding	van	vele	positieve	 reacties	van	vorig	 jaar	 staat	de	einddag	weer	 in	het	 teken	van	het	Duo-
Schottoernooi.	 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	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!	Wellicht	slepen	jullie	die	mooie	beker	binnen!!	
	
Test	je	HINDERNISBAAN	SKILLS!		
Tijdens	 de	 einddag	 organiseert	 de	 AC,	 in	 samenwerking	 met	 Valto	 6,	 voor	
iedereen	een	parkoers	op	een	prachtig	mooie	hindernisbaan.		
Mocht	 je	 tijd	 over	 hebben	 tussen	 je	wedstrijdjes	 van	 het	 Schottoernooi,	 pak	
dan	je	kans!	
Er	zijn	diverse	categorieën	en	dus	ook	diverse	prijzen	te	verdienen.	
Voor	deelnamen	hoeft	je	je	niet	op	te	geven.		Iedereen	is	van	harte	welkom	om	
mee	te	doen.	
	
We	sluiten	de	middag	af	met	natuurlijk	een	prijsuitreiking	en	een	BBQ.		
	
Dus	zet	zaterdagmiddag	10	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.		
	
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.	
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Wedstrijdverslagen 
 
Valto B3 
Vandaag 15 april speelde wij tegen Avanti. 
Het was koud deze dag, gelukkig nog een beetje zon. 
De moeder van Amber Paauwe was onze coach. 
Daan viel in deze wedstrijd. 
Al snel werd het 1-0 gescoord door Floris. Dit werd snel 1-1. 
Toen viel Sven uit hij verstapte zich, gelukkig was Daan er nog. 
 Bart speelde een goede wedstrijd, hij scoorde het volgende punt. 
  
Na de pauze lieten wij het een beetje gaan, al snel stonden we achter. 
De uiteindelijke stand werd 7-5. 
Jammer maar helaas. 
  
Groetjes 
 
Avanti C1 – Valto C1 
Wij moesten afgelopen zaterdag spelen tegen Avanti in Pijnacker. We dachten al het zal een spannende 
wedstrijd worden. We begonnen met lichte regen, maar al gauw kwam de zon door. We begonnen de 
wedstrijd wel wat slab maar wisten wel als eerste te scoren. Elke keer als wij hadden gescoord kwam Avanti 
er gelijk met een doelpunt achteraan. Bij de rust was het 4-5. In de tweede helf kwam Avanti terug en stond 
het 8-7. We konden er helaas niet meer uit halen dan 8-8 gelijk spel.  
Groetjes Annelie Prins  
 
Vitesse D2 –Valto D2 in Barendrecht. 
We begonnen de wedstrijd goed en de stand was heel lang 0-0. Maar toen werd het 1-0 voor Vitesse. En al 
gauw scoorde ze de 2-0. Toen scoorden wij een doelpunt en was de stand 2-1. Vitesse werd erg sterk en 
scoorden er nog een paar. Toen was het rust en was de stand 4-1. Toen kwamen er goeie kansen bij ons 
maar gingen allemaal net mis jammer genoeg. En zo eindigde de wedstrijd 8-1. Bedankt Ilse, Laura, Jonne 
en Finne! Voor het invallen. 
 
Groetjes Mieke. 
 
Valto D3 
Zaterdag 1 april 2017 
Het was een wedstrijd  tussen  Avanti  D5 en Valto D3. De wedstrijd liep 20 minuten uit omdat ze niet zo 
goed wisten hoe je en veld neer moest leggen! Hihi. 
We hadden er weer zin in. 
We begonnen met het eerste doelpunt van Valto 0-1 niet veel  later werd het 0-2 met  en mooi afstand schot 
van Maaike en 0-3 door Miloe daarna 0-4 van Bas en later nog 0-5 door Quillermo, daarna 0-6 door Maaike! 
Helaas kregen we 3 doelpunten tegen van Avanti. Kom op Valto! Toen was de tussen stand 3-6. Het was 
spannend en ja hoor er kwam weer een doelpunt bij van Valto door Estelle,  3-7. Later kwamen er nog 3 
doelpunten bij voor Valto! Door Anouk , Miloe en Maaike! Er kwam een doelpunt bij voor Avanti, 4-10. Niet 
heel veel  later kwam er een mooie doorloopbal van Quillermo en die zat! 4-11. We kregen er helaas weer 
een tegen maar het doelpunt van Nova maakt het helemaal af! 
gewonnen met 4-12 van Avanti! Goed gedaan Valto! 
 
Groetjes Miloe van Vliet 
 

Valto D3 – Ondo D4           
 Vandaag moesten we tegen Ondo D4 . Er stond vandaag wel veel wind om te korfballen .Wat het wel 
spelletje lastig maakt . We hadden twee invallers van Valto D4  Yara en Julia .De scheidsrechter floot voor 
het begin van de Wedstrijd Maaike had er zin in en scoorde de 1-0 met een mooie doorloop . En Guillermo 
was het die de 2-0 maakte .Toen was Ondo aan de beurt en scoorde de aansluit treffer. Maar Valto maakte 
gelukkig de 3-1 door Guillermo.Zo zie je als je goed naar elkaar kijkt en goed blijft verdedigen en opletten 
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wie er vrijstaat komen de kansen van zelf. Het was Nova die Estelle aanspeelde en die dacht laat ik maar 
eens schieten en ja hoor hij zat er mooi in 4-1 . De scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd . 
Groetjes Estelle  
 
Valto E1 – Fortuna E3 zaterdag 15-4-2017 10.30 
Afgelopen zaterdag moest de E1 spelen tegen Fortuna E3, Binnen 10 minuten was het al 2/2 daarna 4/4 
toen liep Valto uit naar 6/4 maar Fortuna vocht terug 6/6. Al snel pakte Valto weer 2 punten 8/6 en toen een 
strafworp tegen… spannend maar gelukkig mis.. we gingen de rust in met een voorsprong van 1 punt, 9/8 
het bleef ook na de rust erg spannend. Scoorde Valto een punt, direct erna scoorde Fortuna weer een punt. 
Weer een strapworf voor Fortuna, en weer mis ! Vlak voor het einde was het 16/16 we zouden toch niet 
alsnog gaan verliezen terwijl Valto toch echt de betere partij was… de eindstand werd 18/16 voor Valto  
gewonnen! We hebben mooie actie’s gezien, jullie hebben goed samen gespeeld, en we hebben genoten. 
Bedankt voor de leuke wedstrijd kanjers 
 
VALTO E4 - ODO E3 
Zaterdagmorgen vroeg in de ochtend mocht de E4 aantrekken voor een streekderby tegen ODO. Jorn was 
een weekendje weg dus die kon helaas niet mee doen. We begonnen vol goede moed, maar het liep 
allemaal niet zoals we hadden gehoopt. ODO kwam op voorsprong en omdat VALTO de kansen niet 
benutte, groeide die voorsprong later naar 0-2. Met de eerste wissel kwam Michel erin en hij wist wel een 
doelpunt te maken. Helaas was ODO daarvoor nog verder uitgelopen en werd het met het schotje van 
Michel dus 1-3. Dit was ook de ruststand. Na rust wist Lucas 2-3 te scoren met een doorloop. Helaas 
scoorde ODO direct de 2-4. Hetzelfde gebeurde dit ook na de treffer van Kevin en dus bleef het gat twee 
doelpunten. 3-5 dus de uitslag en de punten gingen dus mee naar Maasland. Volgende keer maken we 
hopelijk de kansen wel af en weten we dan wel weer te winnen. 
 
Lucas en Erik 
 
Fortuna/Delta Logistiek E7 - Valto E6. 
 Valto E6 speelden een uitwedstrijd in Delft, tegen Fortuna E7. Die ploeg hadden ze dit jaar nog niet eerder 
als tegenstander gehad. 
De start was direct goed. Binnen 10 minuten stonden ze, door treffers van Ben, Justin en Milan, met 0-5 
voor. Jullie wisten elkaar allemaal goed te vinden en de verdediging was sterk. 
In de rust gaf coach, Lisa, nog wat oefeningen mee om na de rust uit te proberen.  
In de tweede helft wist Fortuna nog wel iets terug te komen. Maar de winst ging mee naar De Lier. Eindstand 
6-9. 
Goed gedaan! 
  
Elise en Louise 
 
Valto F1 - Phoenix F1  
Een frisse zaterdag ochtend vol goede moed ging Valto F1 het veld op. 
Maar ohh jee de tegenstander scoorde al snel 1-0. 
Valto F1 knokte zich snel terug en maakte 2 punten. 
Phoenix bleek toch sterker en gooide de een na de ander erin, waardoor wij al snel de superspeler moesten 
inzetten. 
Het fluitsignaal van het einde van de eerste helft, even een peptalk en een glaasje limo. 
De tweede helft begon en al snel mocht de superspeler er weer uit want Valto knokte terug we kwamen 
dichterbij, dus het werd nog spannend. En zelfs zo spannend dat we net voor het eind zelfs nog gelijk 
kwamen. 
Alleen helaas net voor het eind signaal scoorde Phoenix nog. 
Dus helaas verloren met 8-9, maar wel een super spannende pot voor de toeschouwers. 
 
Ondanks het verlies hebben de Kanjers van Valto F1 een super pot gespeelt en waren de ouders en 
toeschouwers super trots op ze. 
 
groetjes Elise en haar moeder. 
 
Valto F2-Refleks F2 
Na het succes van twee weken geleden in Spijkenisse tegen Olympia F2 ging Valto F2 zaterdagmorgen 
vroeg met goede moed het veld op. Daar ontmoetten Anne, Anouk, Liv, Mike, Tim en Bas de ploeg uit 
Rijswijk, namelijk  Refleks F2. Uiteraard begonnen we met warmspelen en de beide coaches Iris en Sanne 
vertelden de jonge spelers goede tips en tactieken. Ondanks het regenachtige en vrij koude weer hadden we 
er weer veel zin in. 
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De wedstrijd begon goed, maar al snel kwamen onze gasten van Refleks op een voorsprong. Deze 
voorsprong werd steeds groter. Het was duidelijk dat de spelers van Refleks het goed om zich heen kijken 
en vervolgens het goed vrij lopen iets beter in de vingers hadden dan onze enthousiaste en leergierige 
spelers. 
Tijdens de rust nam Valto maar net voldoende tijd om wat te drinken, want ze waren zo gretig dat ze graag 
alle tips wilden weten van Iris en Sanne. Hoe konden we ervoor zorgen om de inmiddels grote achterstand 
om te buigen naar winst ?  Ze begonnen na de rust weer vol zelfvertrouwen. En uiteindelijk wierp dat al snel 
haar vruchten af, want na de rust werd er beter vrijgelopen en op de bal en tegenstander gelet.  Ondanks het 
betere spelen, werd de eindscore helaas 2-9. De verdiende overwinning was dus voor Refleks ! De twee 
doelpunten voor Valto waren van Anouk en Bas. Nu weer vol goede moed op naar de nieuwe tegenstander 
in eigen huis, zaterdag 6 mei tegen Futura F2 ! Kom maar op, we kijken er nu al naar uit ! 
Groetjes van Bas en Ellen 
 

 
  



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



De Bijblijver, 10 april 2017 18 

 
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 
 
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. 
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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 
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