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Het maatschappelijk belang 
Afgelopen week hebben we met een klein groepje vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven 
die hebben meegedaan met de Beursvloer Westland eens nagedacht over de opzet van de beurs, wat er zo goed aan is 
en wat er eventueel beter kan. In het kort gaat deze beurs over het bij elkaar brengen van bijvoorbeeld sportclubs, 
muziekverenigingen en stichtingen enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds met als doel iets voor elkaar te kunnen 
betekenen. Dit alles met gesloten beurzen oftewel het uitruilen van diensten, kennis of producten. Zo heeft VALTO hier 
met succes een aantal matches uit gehaald, als voorbeeld het gezonder maken van onze kantine tegenover het 
organiseren van een clinic Fit & Fun bij The Best Fresh Group. 
 
Tijdens de sessie werd de opmerking gemaakt dat de maatschappelijke organisaties ook echt een grote toegevoegde 
waarde hebben in de maatschappij en dat dit iets is wat de ondernemers zou moeten aanspreken. Natuurlijk doen vele 
bedrijven dat al, gezien de sponsoring bij de verschillende sportclubs, maar het gevoel of besef dat dit verder kan gaan 
dan een geldelijke bijdrage is er niet altijd. Bij bedrijfsmatige beslissingen, kan een onderneming denken aan hoe een 
andere partij er mee geholpen zou kunnen worden. Bijvoorbeeld bij het vervangen van computers. In plaats van ze weg 
te gooien, zijn er stichtingen of misschien wel sportclubs die er een paar kunnen gebruiken. Het hebben van een mooi 
bedrijfspand zou een prima locatie kunnen betekenen voor een evenement van een muziekvereniging. In ruil hiervoor 
zijn weer talloze creatieve mogelijkheden in de vorm van wederdiensten te bedenken.  
 
Het mooie is, dat het mes hierbij aan meerdere kanten snijdt. Het is niet alleen iets doen en het terugkrijgen van iets 
anders. Maar ook de betrokkenheid bij elkaar, in gesprek raken, leren van maatschappelijk nut en daar iets mee doen. 
Met overtuiging. Met de wetenschap dat, ik blijf maar dicht bij huis, een sportclub heel veel betekent voor veel mensen. 
Niet alleen sporters, maar ook ouders, vrijwilligers en supporters bijvoorbeeld. Een vereniging bindt mensen, brengt ze 
bij elkaar, troost ze, geeft ze een doel, maakt vrienden, zorgt voor vertrouwen, kweekt talenten, herbergt gezelligheid, 
faciliteert samenwerking, voorziet in beleving, geeft trots en doet nog veel en veel meer. In het klein misschien, maar al 
die kleine stukjes tellen op. Er is een aantal jaren terug wel eens becijfert dat de toegevoegde waarde van sport voor de 
Nederlandse economie zo'n 4,7 miljard euro is. Een mooi getal, maar zonder context zegt het niet zoveel. Puur als 
economische waarde is het een cijfer. Ik denk echter dat de winst hem voornamelijk zit in thema’s als gezondheid, 
welzijn en tolerantie. 
 
Met dit in het achterhoofd, kunnen we maar wat blij zijn met en trots zijn op de mensen die een bijdrage leveren aan 
deze organisaties. Zij die voldoening halen uit het helpen aan een gezamenlijk resultaat en daarmee onze maatschappij 
mede draaiende houden. Een artikel in het AD beschreef afgelopen week goed hoe dat in De Lier gaat. Dat wij overal 
een feestje van maken en een levendig, ondernemend en hulpvaardig dorp zijn. Ik hoop dat we dit als De Lier en ook als 
VALTO waar kunnen blijven maken en daarmee onszelf en onze kinderen, kleinkinderen en ga zo maar door een dienst 
kunnen blijven bewijzen. Wat als het in ons DNA zit, dan geven we dat door. Met liefde. Toch? 
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Waar je dat dan ziet? Nou, bij het WK 2tegen2 bijvoorbeeld, wat vorige week woensdag onder leiding van 
Laurens weer een mooi succes was. Bij het schoolkorfbal waar de voorbereidingen nu al in volle gang zijn 
en wat vast weer een feest gaat worden, net als de einddag en ook het NK voor B-jeugd wat ook steeds 
meer vorm krijgt. Voor het stukje ultieme beleving kunnen we aanstaande zaterdag weer terecht op ons 
eigen veld. VALTO 1 speelt wederom een finale, tegen Excelsior om 15.30. Onze "Lierse Trots” laat zich 
hopelijk weer zien, zien we jullie ook? 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
Dinsdag 16 mei 
19:30 VALTO 3 - ODO 3  Sportpark De Zwet Veld 1 (40x20) 19:00 
 
 
 
Woensdag 17 mei 
20:00 VALTO 6 - Velocitas 7 Kees Verkade Sportpark De Zwet 2K40 19:30 
19:45 Futura 6 - VALTO 8  Stokroosveld (F) Veld 1 (40x20) 18:45 
 
 
 
 
 
Zaterdag 20 mei 2017 
15:30 VALTO 1 - Excelsior (D) 1 Patrick Fuchs Sportpark De Zwet 14:30 
14:00 VALTO 2 - Excelsior (D) 2 Ronald Peters Sportpark De Zwet 13:00 
15:30 Excelsior (D) 3 - VALTO 3 Robin Pardoen 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 Maxim Smit 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 Theo van der Horst 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 D 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 vd Berg Sportpark DZwet 09:30 
14:00 Phoenix F1 - VALTO F1  Van Doornenplantsoen (veld) 13:00 
12:00 Refleks F2 - VALTO F2  Sportpark Prinses Irene 11:00 
10:00 OEFENVALTO F3 - Twist F2  Sportcomplex De Zweth 09:30 
 
  



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



De Bijblijver, 15 mei 2017 3 

 
Uitslagen zaterdag 13 mei 
Vitesse (Ba) 1 - VALTO 1 11 - 20 
VEO 3 - VALTO 2 14 - 11 
VALTO 5 - ODO 4 13 - 12 
VALTO 6 - Paal Centraal 4 13 - 7 
De Meervogels 7 - VALTO 7 11 - 10 
VALTO 8 - KVS/Maritiem 8 14 - 8 
RWA A1 - VALTO A1 14 - 27 
VALTO A2 - Avanti (P) A5 9 - 4 
Excelsior (D) B1 - VALTO B1 7 - 14 
VALTO B2 - Dijkvogels B2 12 - 8 
VALTO B3 - Phoenix B3 5 - 9 
Vriendenschaar C1 - VALTO C1 5 - 7 
ONDO C2 - VALTO C2 4 - 11 
KOAG C3 - VALTO C3 8 - 4 

KVS/Maritiem C3 - VALTO C4 8 - 5 
VALTO D1 - Fortuna D2 7 - 8 
VALTO D2 - ONDO  D2 10 - 9 
Achilles (Hg) D2 - VALTO D3 5 - 12 
VALTO D4 - Korbis D4 5 - 3 
VALTO E1 - Korbis E1 18 - 17 
VALTO E2 - Fortuna E4 16 - 1 
Vitesse (Ba) E2 - VALTO E3 6 - 4 
Achilles (Hg) E2 - VALTO E4 7 - 18 
VALTO E5 - Dijkvogels E2 13 - 5 
VALTO E6 - ONDO E7 2 - 3 
Fortuna F1 - VALTO F1 14 - 14 
Futura F1 - VALTO F2 19 - 4 

 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 trok naar Barendrecht om het daar op te nemen tegen Vitesse, de nummer 6 van de ranglijst. Het eerste is nog 
steeds trotse lijstaanvoerder, maar moet deze positie wel delen met ONDO uit Middelburg. Er was VALTO alles aan 
gelegen om Vitesse direct duidelijk te maken dat er voor hen niets te halen viel dit weekend, en dat lukte aardig. Al vrij 
snel stond er een 0-5 voorsprong op het bord. Dit kon helaas niet echt doorgedrukt worden, want bij de rust was het gat 
‘slechts’ 3 punten.  
Na de rust was het wederom VALTO dat de overhand had, en door prima verdedigingswerk en degelijk aanvalsspel 
werd er een 11-20 overwinning behaald. VALTO deed dus wat het moest doen en behield de gedeelde koppositie. 
Aanstaande zaterdag staat de wedstrijd tegen Excelsior op het programma, een ploeg die inmiddels iets is afgezakt in de 
rangschikking, maar toch altijd een lastige tegenstander blijkt.  
VALTO 2 speelde al vroeg in de dag voor haar laatste kans. Met nog 3 wedstrijden te spelen bedroeg de achterstand op 
de veilige zesde plek 4 punten. Een nederlaag vandaag zou dus betekenen dat het een nog lastigere opgave zou 
worden om te handhaven.  
Het vroege tijdstip leek VALTO niet echt goed te doen. Het was VEO dat de overhand had en de ervaren ploeg van de 
Voorburgers zorgde ervoor dat VALTO nooit echt lekker in de wedstrijd zat. Dit leidde tot een 14-11 nederlaag, terwijl er 
zeker meer had ingezeten. Nummer zes Excelsior verloor ook, waardoor het doek nog niet definitief gevallen is.  
VALTO 3 haalt aanstaande dinsdag de wedstrijd van dit weekend in.  
VALTO 4 was vrij dit weekend.  
VALTO 5 speelde op het eigen kunstgras tegen de veteranen van ODO 4. Het werd een erg fysieke wedstrijd, waar 
beide ploegen debet aan waren. VALTO kon wel het kunstje herhalen wat ze in  Maasland ook al flikten, namelijk met 
één doelpunt verschil winnen. De wedstrijd was tot het einde spannend, wanneer VALTO dacht dat de punten binnen 
waren, kon ODO toch weer terugkomen. De scheidsrechter blies net op tijd af, en hij deed dat bij een 12-11 stand in het 
voordeel van VALTO.  
VALTO 6 speelde eveneens op eigen veld en wel tegen het vierde team van de studentenvereniging uit Delft, Paal 
Centraal. Paal Centraal is de hekkensluiter in deze klasse, op voorhand zouden de punten dus binnen gehaald moeten 
kunnen worden door het zesde.  
Dit bleek ook tijdens de wedstrijd. Het zesde was flink beter dan zijn tegenstander en wist de tegenstander constant 
onder druk te houden. Ondanks dat het in de score wellicht nog duidelijker uitgedrukt had kunnen worden, was de 13-7 
winst toch een prima resultaat.  
VALTO 7 ging op bezoek in Zoetermeer bij het achtste team van De Meervogels. Het zevende verspeelde vorige week 
de laatste kans in de strijd om het kampioenschap, door te verliezen van koploper Fluks. Tegen laagvlieger De 
Meervogels moest dit verlies rechtgezet worden, maar dit lukte helaas niet. Ondanks dat geen van beide ploegen een 
gat kon slaan, was het Meervogels dat het geluk had dat de scheidsrechter affloot wanneer zij de voorsprong hadden. 
Door de 11-10 nederlaag is VALTO eigenlijk uitgespeeld, en kan het de laatste wedstrijden lekker uitballen.  
VALTO 8 speelde tegen KVS, dat op voorhand één punt meer had dan de bronto’s. Het leek dus een spannende 
wedstrijd te worden. Het achtste liet er echter geen twijfel over bestaan wie deze wedstrijd ging winnen. KVS heeft geen 
moment in de wedstrijd gezeten en door overtuigend spel kon het achtste uitlopen naar een keurige 14-8 overwinning, 
waardoor men nu over KVS heen wipt op de ranglijst.  
VALTO A1 speelde uit tegen RWA A1. Voor een eventueel kampioenschap is de A1 afhankelijk van de resultaten van 
de concurrenten, maar één ding is zeker: zelf blijven winnen! Nu was dat tegen RWA geen moeilijke opgave. Thuis werd 
er met 24-15 gewonnen en ook dit keer was de A1 duidelijke de betere ploeg. Halverwege stond er al een 8-16 
voorsprong op het scorebord. In de tweede helft werd er lekker door gescoord en zo eindigde de wedstrijd in een 14-27 
overwinning. De concurrenten wisten ook te winnen, waardoor de kans steeds kleiner worden, maar we blijven hoop 
houden! A.s. zaterdag speelt de A1 haar laatste thuiswedstrijd, tegen Meervogels A1. Uit werd hier met 10-20 van 
gewonnen. 
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VALTO A2 speelde thuis tegen Avanti A5. Vorige week werd het uit een heel spannende wedstrijd, waar de 
winst in de laatste minuut van de wedstrijd werd binnengesleept, 9-10. Dit keer was VALTO duidelijk de 
betere ploeg, maar wilde het scorend niet zo lukken. Met rust stond het 4-0. Verdedigend niks aan het 
handje, maar aanvallend kon het wel wat beter. In de tweede helft ging Avanti mee scoren, maar kwam de 
overwinning niet in gevaar: 9-4. De A2 staat nu na 4 wedstrijden samen met Meervogels A3 bovenaan met 7 
punten. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen Meervogels A3 en kan dus bij winst het 3e	kampioenschap 
van dit jaar binnengehaald worden. Uit werd het een gelijkspel: 15-15. Het zal dus een spannende strijd 
worden. 
VALTO B1 speelde uit tegen Excelsior B1. Vorige week werd er van dit team verloren, 7-13, en daarmee 
stond de B1 op een teleurstellende laatste plek met maar twee punten uit drie wedstrijden. Toch had de B1 
het nog in eigen hand, omdat de andere uitslagen gunstig uitpakten. Drie keer winnen zou nog altijd genoeg 
zijn voor een kampioenschap. Dit keer uit bij Excelsior stond er een ander B1 in het veld: gretig en 
aanvallend werden de kansen dit keer wel afgemaakt. Bij rust was het 4-9 en was er geen vuiltje aan de 
lucht. In de tweede helft duurde het lang voordat het scoren weer op gang kwam, maar uiteindelijk werd het 
dan toch een knappe overwinning: 7-14. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Maassluis B2. Thuis werd er 
met 9-5 gewonnen. 
VALTO B2 speelde voor de 6e	keer dit seizoen tegen Dijkvogels B2. Vorige week was de laatste keer en 
toen werd er met 8-11 gewonnen. De B2 heeft nog zicht op het kampioenschap, dus ging zij voortvarend van 
start. Er werd een voorsprong gepakt van een paar doelpunten en dat wist de B2 gedurende de hele 
wedstrijd vast te houden. Eindstand: 12-8. De B2 staat nu bovenaan met 6 punten uit 4 wedstrijden en wordt 
gevolgd door DES B2, die na 4 wedstrijden 5 punten heeft. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen DES B2 
en bij winst is het kampioenschap een feit. Uit werd er met 9-8 verloren. 
VALTO B3 speelde thuis tegen koploper Phoenix B3. Vorige week werd er uit kansloos van deze ploeg 
verloren, 17-7. Dit keer was Phoenix ook weer de betere ploeg, maar kon VALTO B3 de schade beperkt 
houden. Uiteindelijk werd er met 5-9 verloren. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Avanti B4. Thuis werd er 
met 5-7 verloren. Samen met Avanti staat VALTO op de laatste plek, met twee punten uit vier wedstrijden. 
Dus een wedstrijd om de eer. 
VALTO C1 ging naar Bodengraven om tegen Vriendenschaar aan te treden. Vorige week werd nog ruim 
gewonnen van deze ploeg. Nu gaf Vriendenschaar meer tegenstand en vielen er beduidend minder 
doelpunten. De wedstrijd ging gelijk op en heel lang bleef de stand hangen op 5-5. In de laatste 10 minuten 
wist VALTO toch de wedstrijd naar zich toe te trekken en werd er met 5-7 gewonnen. Volgende week komt 
Avanti naar De Lier. Uit werd hier gelijk tegen gespeeld. Winst is noodzakelijk om in de race te blijven voor 
het kampioenschap. 
VALTO C2 ging naar Ondo en deed wat het moest doen: winnen. De uitslag doet vermoeden dat het een 
eenvoudige wedstrijd was maar de eerste helft wist Ondo goed bij te blijven. Pas in de 2e helft ging VALTO 
lekker scoren en schakelde zo Ondo uit en werd er met 4-11 gewonnen. De C2 kan niet meer ingehaald 
worden maar Ondo kan nog wel gelijk komen. A.s. zaterdag is gelijkspel tegen GKV voldoende om alleen 
kampioen te worden. Natuurlijk gaat de C2 gewoon voor winst. Na twee eerdere kampioenschappen dit 
seizoen zal het doel nu zijn om alle wedstrijden winnend af te sluiten, want dat is de vorige twee competities 
nog niet gelukt! 
VALTO C3 speelde maandag een geweldige wedstrijd tegen Fortuna C4. Zo'n wedstrijd die 50 minuten lang 
spannend is en waarbij beide ploegen echt aan elkaar gewaagd zijn. De C3 steeg boven zichzelf uit en wist 
in de laatste minuut de wedstrijd te beslissen door de 5-6 te maken. Alle kansen naar het kampioenschap 
lagen weer open. Afgelopen zaterdag was van deze bevlogenheid weinig terug te zien. Op bezoek bij KOAG 
had de C3 erg veel moeite om in het eigen spel te komen en de kansen af te maken. Lang ging het gelijk op 
maar toen halverwege de tweede helft KOAG binnen 5 minuten van gelijkspel naar 3 doelpunten voor kwam, 
was de C3 gebroken en konden ze dit niet meer herstellen. Nu is het wachten of Fortuna nog ergens punten 
laat liggen en zaterdag tegen THOR de punten in ieder geval pakken! 
VALTO C4 ging op bezoek bij KVS. De thuiswedstrijd vorige week werd nipt verloren en ook nu ging de 
wedstrijd gelijk op. Maar KVS trok helaas weer een het langste eind en won dit keer iets ruimer: 8-5. 
Komende zaterdag gaat de C4 op bezoek bij Dubbel Zes. Thuis werd van deze ploeg gewonnen met 9-4. 
Tijd voor weer een overwinning! 
VALTO D1 speelde maandag ook een wedstrijd, tegen Fortuna D2, de koploper in de poule. Het was een 
lastige wedstrijd waarin VALTO het niet voor elkaar kreeg om genoeg te scoren. Er werd met 9-6 verloren. 
Afgelopen zaterdag kwam datzelfde Fortuna naar VALTO voor de return. Deze keer draaide de D1 beter 
mee in de wedstrijd. Helaas was het net niet genoeg om een punt binnen te halen en werd er met 7-8 
gewonnen. Komende zaterdag staat als laatste dit seizoen Refleks op het programma, de nummer 2 uit de 
poule. Uit werd hier 7-5 van verloren, hier liggen dus zeker kansen! 
VALTO D2 kreeg, net als vorige week, Ondo D2 op bezoek. Net als vorige week werd de uitslag 10-9 alleen 
speelden wij toen uit en nu thuis. Deze keer was de winst dus voor VALTO! Komende zaterdag komt Vitesse 
op bezoek, met stip de kampioenskandidaat voor deze poule. Uit werd hier 8-1 van verloren. Hopelijk wordt 
het verschil nu kleiner en komt er zo meer spanning in de wedstrijd. 
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VALTO D3 ging naar Achilles in Den Haag. De thuiswedstrijd werd in een matige vertoning van de D3 nog 
ruimschoots gewonnen maar deze keer zette Achilles alle zeilen en wist het VALTO nog bijzonder lastig te maken. 
Tot aan rust ging het gelijk op. Na rust wist VALTO een gaatje te slaan en dit steeds een stukje groter te maken. 
Zo werd er toch nog ruimschoots gewonnen met 5-12. Komende zaterdag gaat VALTO op bezoek bij ONDO. Als 
deze wedstrijd gewonnen wordt, is het tijd voor taart en limonade want dan is dit team kampioen! Thuis werd er 4-
1 gewonnen. 
VALTO D4 speelt de laatste weken wat moeizame wedstrijden. Gelukkig is er wel steeds winst, maar niet met 
overtuiging en energie. Afgelopen zaterdag tegen Korbis waren er in ieder geval genoeg doelpunten om de 
wedstrijd te winnen met 5-3. Komende zaterdag komt Excelsior op bezoek. Om kans te houden op het 
kampioenschap is winst noodzakelijk tegen deze ploeg. Uit werd er met 17-7 gewonnen. VALTO zal dus alles uit 
de kast moeten halen om aangehaakt te kunnen blijven. 
VALTO E1 IS KAMPIOEN!! Van harte gefeliciteerd! Jullie hebben het wederom erg spannend gemaakt. Aan het 
begin van het wedstrijd kwam tegenstander Korbis op voorsprong. Maar dit wisten jullie al snel om te buigen naar 
een stand van 3-2. Jullie bouwden de voorsprong weer wat uit maar vervolgens kwam Korbis weer terug. De 
ruststand was 8-12. Het bleef spannend. Met nog 1 kwart te spelen stond het 14-15. Het laatste kwart hebben 
jullie alles uit de kast gehaald en uiteindelijk wisten jullie de wedstrijd  net voor tijd binnen te slepen met een 
eindstand van 18-17. Super goed gedaan!! Aanstaande zaterdag spelen jullie de alweer laatste wedstrijd van het 
seizoen tegen Fortuna E3.  
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna E4. Jullie speelde een top wedstrijd! Er werden hele mooie 
aanvallen gecreëerd en de kansen werden goed afgerond, want jullie hebben maar liefst 16 keer gescoord! En 
jullie hebben slechts 1 doelpunt doorgelaten! Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie nog meedoen in de strijd om 
het kampioenschap. Maar dan moet er aanstaande zaterdag tegen Phoenix gewonnen worden! Zet ‘m op! 
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen Vitesse. Jullie waren allemaal lekker fel en er werden mooie kansen 
gecreëerd. Helaas hadden jullie wat moeite met het afronden van de kansen. Vitesse deed dit iets makkelijker en 
daardoor ging de winst naar Vitesse. Eindstand 6-4. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen ONDO E3. Succes! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Achilles E2. Jullie moesten winnen om nog kans te maken op het 
kampioenschap en dat hebben jullie gedaan! Jullie speelden een erg goede wedstrijd en hebben uiteindelijk met 
7-18 gewonnen. Dit betekend dat jullie nu op een gedeelde eerste plaats staan in de poule samen met ODO. 
Aanstaande zaterdag treffen jullie ODO dus dit belooft een spannende wedstrijd te worden. Heel erg veel succes!! 
VALTO E5 heeft afgelopen zaterdag goede zaken gedaan tegen Dijkvogels. Iedereen was vanaf het begin van de 
wedstrijd gefocust en er werd erg goed verdedigd waardoor jullie het Dijkvogels erg moeilijk maakten. De 
eindstand was 13-5! Knap gedaan!! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen DES E2. Hopelijk weten jullie weer te 
winnen! 
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO E7. Jullie speelden een goede wedstrijd waarin jullie vooral 
erg goed aan het verdedigen waren. Helaas ging het scoren van de doelpunten iets lastiger. De eindstand was 2-
3. Volgende week spelen jullie tegen Fortuna E7. Succes! 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna F1. Het ging erg gelijk op en geen van beide ploegen wist 
uit te lopen. Dit zorgde ervoor dat de wedstrijd ook is geëindigd in een 14-14 gelijkspel. Aanstaande zaterdag 
spelen jullie tegen Phoenix F1. Deze tegenstander zijn jullie dit seizoen al een aantal keer tegengekomen en blijft 
altijd lastig. Hopelijk weten jullie te winnen en blijven jullie in de race om het kampioenschap. Succes! 
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Futura F1. Futura staat bovenaan in de poule, dus dit beloofde een 
lastige wedstrijd te worden en dat werd het ook. VALTO was niet opgewassen tegen het makkelijk-scoorden 
Futura. Helaas werd er verloren met 19-4. Hopelijk weten jullie aanstaande zaterdag wel te winnen van Refleks 
F2. Zet ‘m op! 
 
 
 
 
 

SCHOOLKORFBALTOERNOOI      -  WOENSDAG 31 MEI 
 Woensdag 31 mei is het schoolkorfbaltoernooi. Als het goed is, hebben alle kinderen uit groep 3, 4 en 5 
inmiddels een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk gaan we er van uit dat jullie allemaal mee doen! Maak een 
team met je vriendjes en vriendinnetjes en geef je op! 
  
Natuurlijk zoeken we ook hulp om dit toernooi tot een succes te maken! Waar kun je ons mee helpen? 
Maandag 29 mei is de trainingsavond. Er wordt getraind van 17.00 – 17.45 uur, 18.00 – 18.45 uur en van 
19.00 – 19.45 uur. Iedereen is welkom om te helpen! 
Woensdagmiddag 31 mei is het toernooi. We beginnen om 13.30 uur en rond 16.30 uur is het afgelopen. We 
zoeken mensen achter de bar, scheidsrechters en eventueel een aantal teambegeleiders. 
Geef je bij ons op! 
  
Groetjes Frank en Petra 
schoolkorfbal@ckv-valto.nl 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Het einde van de competitie nadert. En dat is te merken aan de spanning. 
Een overzicht: 
 
 
VALTO 1 staat na een klinkende overwinning nog steeds bovenaan. VALTO ontmoet nummer 5 en 6 
komende twee weken en concurrent ONDO ontmoet nummer 3 en 4. Winnen beide ploegen alles, volgt er 
een beslissingswedstrijd. 

 
 
 
VALTO 2 is gedegradeerd. Het verlies van afgelopen zaterdag betekent dat VALTO niet meer op plek 6 
terecht kan komen. Heel jammer voor de ploeg van Chris. Volgende jaar opnieuw opbouwen vanuit de 
tweede klasse! Helaas hetzelfde voor VALTO 3. Alle andere senioren staan redelijk veilig in de middenmoot. 
 
Voor VALTO A1 is het enorm spannend en we moeten nog steeds duimen op een misstap van de 
concurrenten. Daarbij aangetekend dat Vitesse en Achilles nog tegen elkaar moeten op de laatste 
wedstrijddag. 

 
 
Bij heel veel jeugdploegen is er verder nog van alles mogelijk. Met name VALTO C1 kan het kampioenschap 
van Nederland bereiken door de laatste twee wedstrijden te winnen! 
 
Kampioenen!!!! 
Deze zaterdag was VALTO E1 VALTO’s eerste kampioen door in een spannende wedstrijd met 19-17 (!!) te 
winnen. Gefeliciteerd jongens en meisjes! 
 
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! 
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Slot van het seizoen 
Nog even de belangrijkste data op een rijtje. 
Zaterdag 20 mei Competitiedag 
Zaterdag 27 mei Competitiedag 
Zaterdag 3 juni Pinksteren / Inhaaldag / beslissingswedstrijden 
Maand juni: Trainen jeugd in samenstelling voor komend seizoen (info volgt) 
Zaterdag 10 juni Einddag 
Zaterdag 17 juni NK-B op VALTO veld. Eventueel eindtoernooi 1e klasse C in Papendrecht 
Weekend 23/24/25 juni Jeugdkamp 
 
Trainen buiten 
De tijden 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	

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 
 
 
 
 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te 
fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 

• Jan naar onze buur ONDO  in een belangrijke wedstrijd tegen 
IJsselvogels. ONDO won en IJsselvogels liet zich van zijn onsportieve 
kant zien. 

• Rick en Alex hadden geen aanwijzing en prestatieverlof  
• Cock heeft afgelopen weekend weer 2 wedstrijden gefloten. 
• Ruben stond voor Dijkvogels A1 aangewezen. Totdat donderdagavond de wedstrijd opeens verzet 

werd. Wel raar dat dit tegenwoordig niet meer in overleg met de scheidsrechter gaat. 
Ondertussen was op zowel VALTO 3 als 5 niet ingetekend. Ruben zou toen VALTO 3 fluiten maar 
hier bleek ODO 3 spelbreker door geen team op de been te kunnen brengen. Gelukkig voor VALTO 
5 die alsnog door Ruben gefloten werd. 

Komend weekend 
Gaat Cock weer 2 wedstrijden fluiten. Zaterdag Vriendenschaar A1 en zondag Altior 2, Ruben naar Gemini 
A1 en Jan naar Voorburg Veo 2  
Thijs fluit thuis onze D1 
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
  



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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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 

18 mei Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

20 mei Za 8.15-12.00 Dita Poot Lisette v Vliet 
 

Sandra 
Boekestijn 

  

20 mei Za 12.00-15.00 Janine Krapels Henk Molenaar Liesbeth v 
Staalduinen 

  

20 mei Za 15.00-18.00 Linda Stolk Antoinette 
Saarloos 

Annemieke 
v Leeuwen 

  

20 mei Za 17.30-20.30 V6 V6 V6 V6 Willem Ditewig 
Laurens van Eijk 

        

 
 
 
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! 
 
 
 
Extra activiteiten tijdens het NK B-jeugd 
Op 17 juni 2017 wordt bij VALTO het NK B-jeugd georganiseerd. VALTO doet hier zelf niet aan mee, maar 
toch is er reden genoeg om te komen! Voor de jeugd van de A tot en met de E is er namelijk een gave clinic. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen delen we de groep in tweeen. De eerste clinic is om 11:15 uur, de 
tweede om 12:30 uur. In welke groep je komt, hoor je nadat alle aanmeldingen binnen zijn. We zorgen er 
uiteraard voor dat je bij je leeftijdgenoten komt.  
 
Aanmelden kan via de website: http://ckv-VALTO.nl/aanmelden-clinics-tijdens-nk-b-jeugd 
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Let op: vol = vol! Deze clinic is alleen voor de eigen VALTO-jeugd en wordt verzorgd door Marrien Ekelmans 
en zijn selectie. 
 
Ook aan de jongere kinderen is gedacht. Tijdens het toernooi zullen er een paar gave springkussens zijn 
waar iedereen tot en met de D zich op uit kan leven. Deze springkussens zijn ook toegankelijk voor de 
bezoekers van VALTO deze dag: de supporters van de diverse B-teams. Tijdens de finalewedstrijden zijn de 
springkussens niet meer toegankelijk zodat we met zijn allen de toppers van Nederland kunnen 
aanmoedigen.  
Beide activiteiten zijn in de sporthal en gratis toegankelijk. Toegang via het VALTO-terrein.  
We hopen jullie allemaal te zien! 
 
   Bart van Muijen, Rianca Aarts en Marleen Slaman 
 
P.s. Voor het springkussenfestijn zoeken wij mensen die een uurtje toezicht willen houden op de jongste in 
de sporthal. Minimale leeftijd: C-jeugd. Aanmelden kan bij marleen.slaman@ckv-valto.nl  
 
 
 
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 
 
 
 
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: 
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 
 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
VALTO legt Vitesse aan de ketting               Sponsor: Martin Stolze B.V. 
De ontknoping van de competitie nadert zijn einde en blijft nog ongekend spannend.  
Voor VALTO 2 was het vandaag de laatste kans om een strohalm te pakken in de strijd om lijfsbehoud. Op 
een, voor mij helaas, onmogelijk tijdstip moesten zij vandaag in Voorburg aantreden tegen VEO 3, wat nog 
in de race is voor het kampioenschap. Ook voor de spelers bleek half elf erg vroeg hoorde ik ’s middags. Na 
en moeizame eerste helft werd er in het tweede deel een inhaalslag gemaakt naar 12-11. 
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Toen ging de thuisploeg helaas ook weer scoren en werd er met 14-11 verloren. Hiermee is helaas voor ons 
tweede team het doek gevallen in de reserve 1e klasse E, waardoor het volgend seizoen een niveau lager gaat 
acteren. De A1 speelde een uitwedstrijd in Rhoon tegen RWA A1 en houdt de druk er bij de koploper Vitesse A1 
vol op door met 14-27 te winnen. Vitesse A1 was vandaag trouwens helemaal los gegaan tegen DEETOS A2 door 
hen te vernederen met 19-38!! 
Voor VALTO 1 lonkt nog steeds het kampioenschap. Dit moeten we per week gaan bekijken, maar na de 
overwinning van vandaag begint het bij mij nu toch wel een beetje te kriebelen. Vitesse 1 had er ongetwijfeld alle 
vertrouwen in dat er tegen VALTO wat te halen viel. Zij hadden immers in de returnwedstrijd in de zaal, toen zij al 
gedegradeerd waren, de Lierse ploeg een flinke oorwassing gegeven. VALTO was dus gewaarschuwd deze ploeg 
niet de ruimte te geven om in hun eigen spel te komen. Onder leiding van scheidsrechter Linden ging de wedstrijd 
van start. Deze week niet onder het genot van een voorjaarszonnetje met wind, maar tussen de buien door en met 
weinig wind startte VALTO scherp verdedigend. De spitsen van Vitesse werden vakkundig uitgeschakeld, 
waardoor VALTO met de gescoorde vrije bal van Judith in de zevende minuut de score opende. VALTO zou lang 
de nul houden en zelf intussen langzaam uitlopen naar een 0-5 voorsprong. Pas in de twintigste minuut verdween 
voor de thuisploeg de nul van het bord. Niet veel later werd ook het tweede doelpunt voor de thuisploeg gescoord, 
maar gelukkig herstelde Bart het verschil weer naar vier. Met de doelpunten van Judith en Frank werd een 3-8 
tussenstand bereikt, maar in de slotfase tot de thee werd er in een rommelige aanval door Vitesse nog een bal 
door de korf gefrommeld. De kleedkamers werden dus opgezocht met een 4-8 voorsprong, waarbij Vitesse 
waarschijnlijk hoop putte uit de slotfase van het eerste bedrijf.  
Voor VALTO was het zaak om na de rust deze hoop in de kiem te smoren. Judith was vandaag weer heel 
belangrijk voor de ploeg en wist voor VALTO de eerste treffer weer te maken na de thee. De dames waren 
vandaag zo wie zo lekker op dreef, want ook Naomi nam haar aandeel in de doelpunten en zorgde met haar 
tweede treffer voor 5-11. Na een tegen treffer waren het weer Judith en Naomi die het verschil naar 6-13 schoten 
en leek VALTO op rozen te zitten. Een blik op de klok vertelde ons dat er echter nog twintig minuten te gaan 
waren, dus achterover leunen was er nog niet bij. Het meegereisde publiek bleef het Lierse vlaggenschip steunen 
en wisten de spelers er vandaag ook weer doorheen te slepen. Het strakke verdedigen vergden veel energie, 
maar werd door de spelers gedisciplineerd uitgevoerd. Het laatste kwartier ging in toen Naomi met haar vierde 
treffer de 8-16 tussenstand op het bord schoot. De thuisploeg bleef echter strijden voor wat het waard was, maar 
nadat Judith en Kevin er 8-18 van gemaakt hadden was het verzet wel een beetje gebroken. Tien doelpunten 
maken binnen evenveel minuten tegen een Lierse verdediging dat stond als een huis was een onmogelijke 
opgave. Er liepen intussen al de nodige VALTO spelers langs de lijn om in te vallen, maar er vielen maar geen 
dode spelmomenten om deze in te zetten. Pas toen Frank van onder de korf de 11-20 binnen gooide kon er 
gewisseld worden. Maaike, Judith en Frank werden bedankt voor hun diensten en verlieten het veld voor Lisanne, 
Sanne en Ron. Zij mochten de overwinning naar veilige haven loodsen. In de eerst volgende aanval van Vitesse 
was er voor het VALTO publiek nog een schrik momentje, want Kevin kwam niet lekker terecht en zwikte zijn 
enkel. Hierdoor ruimde ook hij het veld en vulde Ruben zijn plaats in. Frank bleek achteraf de eindstand op het 
bord gezet te hebben, want hoewel er nog wel een paar goede aanvallen gespeeld werden werd de korf niet meer 
gevonden. Een degelijke overwinning voor VALTO wat vandaag heeft laten zien dat het ook verdedigend 
wedstrijden in hun voordeel kan beslissen. Met deze overwinning blijft VALTO nog steeds op koers voor een 
feestje, maar moet nog steeds ONDO (M) langszij dulden. Er resten dus nog twee finales voor ons vlaggenschip 
die gewonnen moeten worden en dan is het ook nog wachten op een misstap van de Zeeuwen. Het publiek kan 
hierin een sleutelrol spelen. Iedereen wordt dan ook opgeroepen om volgende week aanwezig te zijn bij de kraker 
tegen Excelsior om ons vlaggenschip naar een overwinning te schreeuwen. In oktober wist VALTO een knappe 
24-26 overwinning te pakken in het hol van de leeuw, maar in de zaal was de Delftse ploeg tweemaal met één 
doelpunt verschil te sterk voor ons vlaggenschip. Het kan dus zaterdag alle kanten op, maar de negende man 
maakt het verschil.  
 
      Tot zaterdag dus allemaal, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
VALTO 8 
Weer eens een stukje van VALTO 8. Vorige week speelden we thuis tegen Meervogels en boekten een 
overwinning. Zaterdag kwam KVS 8 op bezoek. Een ploeg waar we in de uitwedstrijd met 12-6 van verloren 
hadden dus we waren gewaarschuwd. 
Leonie was ziek (beterschap Leonie) en Rosanne afwezig. Gelukkig wilden Hellen K en Chantal K ons uit de 
brand helpen zodat we toch 5 dames hadden. KVS had precies 8 spelers en wij konden met een ploeg van 
12 gebruik maken van onze wissels. 
Onder de motiverende bitterballen belofte van Bart schoten we als een raket uit de startblokken naar 3-0. 
Even later was het 3-3. Volgens mij is het ook nog 4-4 geweest maar voor de rust konden we het eerste 
gaatje slaan naar 8-4. De 2e helft zijn we niet echt meer in gevaar geweest via 10-4 werd het uiteindelijk 14-8 
(en hadden we weer een verschil van 6 alleen nu aan de goede kant). 
Niels Koole bedankt voor het fluiten. 
       Groet Peter 
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Vriendenschaar (B) C1- VALTO C1 
Op zaterdag 13 mei heeft VALTO C1 een uitwedstrijd in Sportpark de Groene Zoom gespeeld tegen 
Vriendenschaar (B) C1. 
De scheidsrechter floot en de wedstrijd begon, de stand was al snel 1-1 en de doelpunten gingen op en 
neer. Eerst scoorde wij en dan scoorde vriendenschaar weer. Het was 5-5 in de rust en er werden even wat 
dingentjes besproken, waarna we weer met volle moed het veld op gingen. 
Het duurde in de tweede helft lang voordat er gescoord werd, maar we hebben vol gehouden en er werden 5 
minuten voor tijd nog twee doelpunten gescoord, waardoor het 5-7 voor VALTO werd. Waarbij dit ook gelijk 
de eindstand van de wedstrijd is. 
 
 
 
 
VALTO C4 
C4 moest voor een uitwedstrijd naar KVS Maritiem in Den Haag. 
Vorige week ging de thuiswedstrijd nog maar net verloren met 3-4, nu gingen we natuurlijk voor een beter 
resultaat! We kwamen al snel 0-2 voor door goals van Fabian en Tim, maar daarna viel het team een beetje 
stil. Vlak na rust stonden we al 5-2 achter en toen kreeg VALTO weer vleugels: 5-5 door goals van Jason, 
Fabian en Marleen, maar toen was de koek weer op. De eindstand was 8-5 voor KVS, jammer hoor we 
hadden op meer gehoopt en bij winst zouden we koploper in de poule zijn. 
Invaller Bart , bedankt dat je ons wilde helpen! 
  
       Groeten, Pascal 
 
 
Achilles D2 – VALTO D3 
Vandaag gingen we met het team naar Achilles in Den Haag. Ergens achter de huizen lag een korfbalveld 
verstopt waar een gans woonde. Gelukkig speelde wij op het kunstgras dus we hadden van de gans geen 
last. De kleedkamers waren niet zoals we gewend zijn bij VALTO dus voor de wedstrijd werd alvast besloten 
dat er niet gedoucht zou worden na afloop. 
De wedstrijd begon en er stond een heel ander Achilles dan vorige week. Veel feller en daardoor veel beter. 
Wel kwamen we al snel op voorsprong door een mooie reboundactie van Bas. Kort daarna schoot Levi de 
bal van afstand door de korf: 0-2. Toen wist Achilles te scoren en stond het 1-2. Even later was het weer Levi 
die van achter de korf de bal erin gooide. Na de volgende aanval van VALTO werd de bal zo goed 
uitverdedigd  
dat wij hem weer konden onderscheppen en Nova hem er heel cool ingooide van afstand. Toen maakte 
Achilles weer de 2-4. Daarna was het de beurt aan Anouk die van achter de korf mooi inschoot. Daarna 
scoorde Achilles twee keer en kwam de spanning terug in de wedstrijd: 4-5. Levi had hier een antwoord op 
door een mooie bovenhandse doorloop. Nadat Avanti weer scoorde was het weer de beurt aan Levi voor zijn 
vierde van deze dag: 5-7. Daarna kreeg VALTO de kans om echt een gat te slaan en via een mooie diepe 
bal op Bas, een korte kans van Estelle, een doorloopbal van Miloe en een wegtrekbal van Luke brak de 
laatste minuut aan. Estelle passeert mooi haar dame maar mist de doorloop. Ze vangt echter zelf heel slim 
de bal en en schiet nog een keer: 5-12, einde wedstrijd. 
Het was een pittige wedstrijd waarin we echt ons best moesten doen om de bal in bezit te houden omdat de 
tegenstander er steeds tussen probeerde te springen. We waren dan ook allemaal best moe na afloop, maar 
moe na een gewonnen wedstrijd is niet erg! Zaterdag spelen we uit tegen Ondo onze kampioenswedstrijd. 
We gaan er met zijn allen tegenaan zodat we daarna met zijn allen aan de taart kunnen! 
 
Groetjes, Maaike en Marleen 
 
 
VALTO D4 
Zaterdag had D4 een thuiswedstrijd tegen Korbis D4 uit Waddinxveen waar de week ervoor met 7-10 van 
was gewonnen. En ook nu ging D4 gelijk goed van start en werd al na een paar minuten de 1-0 gemaakt 
door Danique. De hele eerste helft was VALTO veel in de aanval en probeerde met snel overspelen te 
scoren maar de bal ging er maar niet in. Door een fout verdedigde bal van Krobis kreeg Julia ook nog een 
strafworp die helaas net over ging. VALTO bleef goed doorgaan en liet Korbis niet in het spel komen. Een 
score van Igor werd afgekeurd omdat het een verdedigde bal was.	Maar even later scoorde Igor alsnog en 
stond het 2-0. Na de pauze leek Korbis energie op gedaan te hebben en ging meer in de aanval en scoorde 
zowaar de 2-1. VALTO herpakte zich gelukkig en kon door snel overspelen mooie aanvallen opzetten 
waaruit Lucas de 3-1 en Danique niet veel later de 4-1 scoorde. 
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Korbis kwam toch wat meer aan de bal maar door goed verdedigen kon VALTO de aanval vaak overnemen. 
Danique scoorde uit zo’n overname de 5-1. 
Die stand vond VALTO wel ok, maar Korbis nog niet. Met een mooi doorloopje scoorde Korbis de 5-2. 
VALTO bleef het wel proberen en er werden veel schoten op de korf gedaan, zonder score helaas. 
Korbis deed nog 1 poging en met weer een mooie doorloop werd het laatste punt van de wedstrijd gescoord: 
eindstand 5-3 voor VALTO D4. 
  
D4 staat nu 2e	in de poule achter Excelsior D1 waar volgende week zaterdag thuis tegen gespeeld gaat 
worden. 
 
 
 
 
VALTO E1 – Korbis E1 – “KAMPIOENSWEDSTRIJD!!”  
Afgelopen zaterdag speelden we onze kampioenswedstrijd 
thuis tegen Korbis E1.  
VALTO E1 speelt een erg goed seizoen.  
In de zaal al kampioen geworden en nu ook op het veld 
nog steeds ongeslagen.   
We moesten tegen Korbis E1, een toch wel lastige 
tegenstander…  
Waar de week daarvoor nog met een ruim verschil van 
gewonnen werd, bleek dit nu niet zo makkelijk te gaan. 
Direct vanaf het begin was het reuze spannend. Binnen 
een paar minuten stonden we al met 2 punten achter. 
Korbis had een team met een paar hele snelle jongens. 
Dus we hadden het zwaar met verdedigen. Maar gelukkig 
vlogen ook bij VALTO de ballen er in. Al snel stond het 2-2 
(door twee hele mooie doorlopen van Isa) Daarna werd er 
om en om gescoord, maar bij Korbis net ietsje meer. Zelfs 
hele verre afstand ballen vlogen er bij Korbis feilloos in. Zo 
stonden we met de rust 8-12 achter.  
Na een beker limonade en flinke peptalk van Johan (want 
Sheila kon er helaas niet bij zijn) weer aan de bak.  Wat er 
toen gebeurde weet ik niet, misschien roken ze de taart, maar VALTO kreeg vleugels. En nu vlogen ook 
onze ballen er in. Alle toeschouwers (en dat waren er veel) schreeuwden de longen uit hun lijf. Onze 
verdediging bleef sterk maar aanvallend waren we nu ook de betere partij. Tot op de laatste minuut was het 
reuze spannend. Maar met 2 punten verschil 19-17 voor VALTO klonk het eind signaal. Alle teamspelers 
hebben gescoord en werkelijk alles gegeven.  
Toppers van VALTO E1, jullie zijn geweldig! Wat hebben we van jullie genoten dit seizoen.  
Wij als ouders zijn weer eens een paar jaartjes ouder geworden van de spanning.  
Maar jullie hebben het voor elkaar gebokst met nog 1 wedstrijd te gaan nu al KAMPIOENEN!! 
Johan bedankt voor het coachen!! en al het publiek bedankt voor het schreeuwen en aanmoedigen en jullie 
support. 
       Groetjes Irma en Luna 
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VALTO E3 
Zo zaterdag 13 mei we gaan vol goede moed naar Vitesse in Barendrecht dit mede door dat de meiden een 
week eerder dik gewonnen hadden van deze ploeg. Na 5 minuten opende Tess de score 0-1 prachtig punt . 
Maar het leek er op dat dit een iets sterker aangevuld team was dan vorige week. 
Maar 3 minuten later scoorde Rosanne de 0-2 gaat lekker . Vlak voor het eind van het eerste kwart scoorde 
Vitesse de 1-2. In het tweede kwart scoorde Vitesse 2 maal 3-2 achter ze kakken in kom op meiden . 
Gelukkig hadden we een vervanger voor Helen onze coach in de persoon van Romy B . 
Deze kon de meiden goed motiveren zo leek er het derde kwart iets meer pit in de meiden te komen. 
Helaas opende Vitesse wederom de score  4-2 gelukkig kwam Tess met een snelle beweging mooi op 4-3. 
We komen terug zo leek het want Vitesse scoorde gauw 5-3. 
Het laatste kwart kom op meiden Diewertje scoorde 5-4 het wordt spannend maar het mocht niet baten. 
Vitesse scoorde 6-4 en meer zat er niet in erg jammer meiden goed gewerkt en Romy bedankt voor het 
coachen. 
 
 
 
VALTO E4 
We zijn zaterdag eind van de ochtend naar Den Haag gereden, om te spelen tegen Achilles E2. Het veld lag 
er mooi bij en alle spelers van de E4 waren aanwezig. Ze hadden er echt zin in !! 
Onze coach Lisa moest zelf een wedstrijd spelen, dus viel Erik,  vader van Lucas, in als coach. 
Het was , even samengevat , een leuke sportieve wedstrijd. De eerste 10 minuten stonden Jorn, Jette, 
Lenne en Kevin in het veld. Jorn heeft er 2 gescoord, Lenne ook 2 en Kevin 1. Na de wissel stond het 2-5. 
Even snel een slokje water , wisselen met Michel en Lucas en weer verder. De E4 is goed bezig met elkaar. 
Ze werden goed aangestuurd door de coach en zo werd het 3-9. Met treffers van Kevin(2), Michel (1) en 
Lenne (1). In de rust werd snel wat gegeten , gedronken en nog wat gecoacht. De E4 voelde zich  sterk 
tegenover Achilles E2. En met de juiste instelling ging de wedstrijd verder. Jorn scoorde ……in de verkeerde 
paal….maar de scheids keurde het punt goed . Het was een prettige scheidsrechter. Ze legde (af en toe) 
geduldig , kort uit waarom ze vloot . Het werd in de 3e 10 minuten 4-13 voor VALTO.  Jorn 1x , Jette 1x en 
Lucas 2x. Laten we vooral niet vergeten te melden dat VALTO  ook super verdedigde ! Achilles kreeg niet 
zoveel kansen. De laatste 10 minuten wisselden Michel en Lucas weer en werd er nog door beide teams 
gescoord. We gingen naar huis met een superscore van 7-18 . Dit moedigt zeker aan om er volgende week 
weer tegen aan te gaan ! VALTO E4 gaat voor de eerste plaats ! 

      Groetjes,Michel en Willemieke  
 
 
VALTO E5 
Afgelopen zaterdag speelde de e5 tegen de e2 van dijkvogels . Vorige week verloren ze hiervan dus het kon 
weleens spannend gaan worden. Maar Marije had zeer goede instructies gegeven. De kunst was om te 
voorkomen dat de jongens van dijkvogels konden scoren, want dat konden ze goed was vorige week 
gebleken. De e5 verdedigde erg goed en al.snel vielen de doelpunten. Er werden goede strakke ballen 
gespeeld en ook het vangen gaat  steeds beter. Met de pauze stond de e5 al 10-4 voor. Het scoren ging 
heel netjes en er zijn heel veel ballen   onderschept.  Het leuke was ook dat iedereen  wel een keer of 
meerdere keren  scoorde . De eindstand werd 13 -5.  Marije noemde het achteraf een topwedstrijd. 
Goed gedaan e5! 
     Groetjes Joëlle en gabrielle 
 
 
 
VALTO E6 - ONDO E7 
Vandaag mocht de E6 weer tegen Ondo spelen. Vorige week hadden we dik verloren. Dus deze week wilde 
de E6 wel eens winnen van Ondo! We probeerde voor de wedstrijd nog de scheidsrechter om te kopen , 
maar helaas.....  We moesten het toch echt zelf gaan doen! We begonnen erg goed aan de wedstrijd. We 
hadden veel de bal en ook veel kansen. Maar ze gingen er niet in!! Helaas wist Ondo wel te scoren dus 0-1 
achter. We bleven goed met elkaar overspelen en gelukkig , we wisten te scoren 1-1. 
De tweede helft bleven we echt goed spelen en probeerde we goede doorlopen te maken,  maar het lukte 
niet om een doelpunt te maken. Ondo helaas wel. 1- 3. Daarna scoorden  wij ook weer  2-3. Helaas was dit 
ook de einduitslag! We hadden echt de pech dat het scoren niet lukte, want we hadden echt kunnen 
winnen!! Na de wedstrijd hadden we toch een klein feestje want Ryan was jarig en deelde een hele leuke 
traktatie uit! Dank je wel Ryan! Volgende week weer nieuwe kansen voor de E6! 
 
        Groetjes Milan en Heleen 
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SPORTMARATHON 2017 
Op donderdag- 8 en vrijdagavond 9 juni van 19:00 - 22:00 uur organiseren we de sportmarathon en 
kunnen families, vriendengroepen, bedrijven etc. weer strijden om de eerste plaats! 
Op vrijdagavond aansluitend een gezellige avond met DJ Arie. 
Zin om weer deel te nemen aan deze 2 gezellige en sportieve avonden meld je dan aan via onderstaande 
link: http://www.lso.dlier.nl/inschrijfformulierz.html 
Via de link zijn ook de sporten, tijden, spelregels etc. te vinden! 
Inschrijven is mogelijk tot 25 Mei!  
Wacht niet tot het laatste moment en schrijf je snel in! 
 
Voor vragen of info kun je contact opnemen met: 
Anita Herbert 
herberta@live.nl of 0174 518692 

 Het Liers Sport Overleg 
 
 

 
De kanjers van VALTO C2 worden zaterdag a.s. kampioen. 

 Ze spelen uit bij GKV in Den Haag en worden bij terugkomst 
gehuldigd in onze eigen Villa Kom op C2, zet hem op zaterdag! 
VALTO D3 hoopt zaterdag tegen en bij Ondo kampioen van het 

veld te worden. Er zijn twee punten nodig om bovenaan te 
eindigen in de poule Zet hem op D3, jullie kunnen het! 
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JE KAN JE OPGEVEN VOOR HET DUO-SCHOTTOERNOOI EN DE BBQ     
TOT UITERLIJK 3 JUNI A.S. 
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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.	
	
	
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.		
	

We	sluiten	de	middag	af	met	natuurlijk	een	prijsuitreiking	en	een	BBQ.		
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?	Dat	kan!	
Geef	je	dan	ook	op	via	de	website!		
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