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K.O. of O.K. 
Een dag om nooit te vergeten, zo trots als een pauw, hier moet je bij zijn geweest en wie had dat aan het 
begin van het seizoen gedacht. Alle clichés vlogen vanmorgen vroeg door mijn hoofd. Ik zat nog even op de 
bank te genieten van de dag, nadat we even daarvoor met de vier laatste feestvierders de deur van Villa 
Valto achter ons dicht hadden getrokken. Alle bijzondere momenten passeerden nog even de revue. Het 
waren er eigenlijk teveel. 
 
Eerder op de dag speelde Valto E4 de allerlaatste reguliere competitiewedstrijd van Valto in dit seizoen. Zij 
konden kampioen worden en wonnen als echte winners ook dit laatste duel met 18-7. Van harte! En 
wederom voegen we een team toe aan de kampioenenparade op de einddag. Dat is inmiddels een 
behoorlijke lijst geworden. We hopen jullie allemaal te zien, met ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s! Er 
was nog wel één plekje over, onderaan de lijst stond nog een leeg vakje. 
 
Deze zaterdag kende veel voorbereidingen. Na de monsterzege op Fortis vorige week en de zure nasmaak 
van de Zeeuwse treffer in de laatste seconden, was het duidelijk. Er moest beslist worden, een week later, 
op neutraal terrein bij Scheldevogels. Dus draaiden diverse WhatsApp-groepen overuren om de vele 
berichtjes over en weer te verwerken. De kern van de harde kern wist te melden dat het met de sfeer voor, 
tijdens en na de wedstrijd wel goed zou komen. Bussen werden geregeld, met en zonder airco en de tickets 
werden verkocht, tot in Canada aan toe. Bergen op Zoom zou weten dat Valto aanwezig was. Daarnaast 
werden enkele annuleringsverzekeringen aandachtig bestudeerd, maar helaas was de clausule omtrent 
beslissingswedstrijd niet te vinden. En dus zat er niets anders op dan even heen en weer te reizen of te 
hopen op een livestream vanuit het Brabantse. 
 
Dat laatste was nog maar de vraag. Met name de vraag of de internetverbinding wel snel genoeg was en zo 
niet, of er een alternatief was. Er werd vervolgens binnen een week ontzettend hard gewerkt om het toch 
mogelijk te maken. Met nieuwe apparatuur, nieuwe software en dus nieuwe mogelijkheden werden de 
voorbereidingen getroffen om niet alleen nu, maar ook in de toekomst verzekerd te zijn van mooie beelden 
voor thuisblijvers, vakantiegangers en andere geïnteresseerden. Er werd contact gezocht met de gastheer 
van zaterdag, die bijzonder behulpzaam was. De WOS werd benaderd om de samenwerking zo soepel 
mogelijk te laten verlopen en tenslotte vielen vrijdag alle puzzelstukjes op hun plaats en was de nieuwe set-
up gereed, getest en klaar voor actie. Bij verschillende mensen was de opluchting voelbaar. 
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Opluchting was er ook aan het eind van de avond, toen Maaike veilig en op tijd geland was en thuisgebracht 
werd. Een stukje commitment wat je niet vaak ziet, maar wat er bij Valto wel steeds vaker insluipt. Iets over 
hebben voor je prestatie, voor je team. Want dat is was het is, een teamsport en dus ook een teamprestatie. 
En dit team wil meer, wil verder. Het bewijs lag er, de beslissingswedstrijd was een feit en daar gingen we. 
Met z’n allen. De vele supporters langs de ene lijn, de harde kern langs de andere, het streamteam in en op 
de berging, de kijkers thuis of op vakantie, de reserves in de dug-out, de staf er voor, de spelers in het veld.  
 
Wat we zagen was deels iets wat we niet gewend waren. Er was spanning en dus niet het ideale spelletje. Er 
was een gat, een groot gat. Niet in ons voordeel. Het was als een bokswedstrijd, waarin de één tekeer gaat 
en de ander steeds verder wegzakt. Je ziet het aankomen, je vraagt je af of het nog goed gaat komen, of de 
wedstrijd niet langzaam uit de handen glipt. Het moment van K.O. was niet ver weg, maar het was nog geen 
Knock Out. Een lichtpuntje hier, een lichtpuntje daar. We zagen dat andere deel, dat deel wat we vaker 
hebben gezien. Het niet opgeven, veerkracht tonen, doorgaan en het toch hoofd koel houden. Terugkomen 
en overwinnen. Het laatste doelpunt in de laatste minuut. Het moest zo zijn. De tegenstander kende het 
gevoel. Wij nu ook. In plaats van een K.O. werd het O.K. Wij spelen volgend jaar, voor het eerst in de 
geschiedenis, Overgangs Klasse!!! 
 
Iedereen ging uit zijn dak, het was geweldig, het was echt, het was feest! En zoals we er met elkaar naar toe 
hebben geleefd, voor de wedstrijd, maar misschien ook wel de afgelopen jaren, zo was de overwinning en 
de bijbehorende promotie ook van ons allemaal. Van de hele vereniging. En zo werd het ook gevierd. Op het 
veld. In de bus. Bij aankomst, waar de supporters uit de bus, maar ook nog leden en ouders van huis waren 
gekomen naar Villa Valto om de spelers en staf binnen te halen. Er werd gezongen, gegeten, gepraat, 
gedanst, gehuldigd, gedronken, gekeken en genoten. De dag kwam net als de vereniging weer in balans. De 
prestatie aan de ene kant, ging over in gezelligheid aan de andere kant. Wat dat is het DNA van Valto. Dat 
krijg je er niet uit. Ik besef dat ik erg gelukkig mag zijn met jullie allemaal! 
 
En nu? Natuurlijk nagenieten. De stream staat nog online op valto.tv, ik heb hem al twee keer bekeken. De 
samenvatting van Omroep Zeeland staat op onze Facebook pagina. Het radioverslag van de WOS is terug 
te luisteren en bezorgd je kippenvel, vooral de laatste minuten. Het nieuws van 17.00 uur werd er voor 
uitgesteld. Er staat een fotorapportage online, te zien via onze Twitter timeline. Dit blijft nog wel even 
hangen. Zullen we er komende zaterdag nog eens over napraten, op de einddag, bij het duo-schieten of de 
BBQ, voor of na de kampioenenparade, waar dat laatste vakje in de lijst ook is gevuld. En zullen we dan de 
zaterdag er na vol trots de B1 teams voor het NKB ontvangen op onze velden? Dan sluiten we het seizoen 
in stijl af. Meer weten? Kijk op: http://nkb17.nl 
 
Tenslotte sluit ik deze week graag af met de inmiddels befaamde slogan van en voor onze Lierse Trots: 
WZVWZDB! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 

Programma  zaterdag 10 juni
 
Vakantie!! 
 
Einddag CKV VALTO 
  



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 afgelopen week

 

Nabeschouwingen 
VALTO E4 speelde als enige jeugdteam afgelopen zaterdag een wedstrijd en ook een hele belangrijke 
wedstrijd, namelijk de kampioenswedstrijd! De wedstrijd was tegen ALO E2. Jullie begonnen de wedstrijd erg 
goed en stonden al snel op een voorsprong. Deze voorsprong hebben jullie de rest van de wedstrijd niet 
meer uit handen gegeven en daardoor zijn jullie uiteindelijk kampioen geworden! Gefeliciteerd! Erg goed 
gedaan allemaal! 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 

VALTO SPEELT OVERGANGSKLASSE 
 
In 1961 werd er Valto opgericht. Van begin tot eind een gezellige 
club, leuke mensen, fijn clubhuis waar iedereen graag 
samenkomt. 
En korfballen deden we ook! Al die jaren speelden we lekker ons balletje. We deden ons best, selecteerden 
en werden soms kampioen en soms degradeerden we weer. 
 
Zo hebben we zo’n 45 jaar lang gebalanceerd op de rand van 3e en 4e klasse (later werd die 4e klasse 
afdelingsklasse genoemd). Begrijp me goed, ik was zelf onderdeel van selecties die op dit niveau speelden, 
we werkten er keihard voor. Maar echt bovendrijven, dat lukte niet. 
 
Tot we begin 2000 ons hele jeugdbeleid wat serieuzer op gingen pakken. Meer structuur, meer doordacht, 
onderdeel van een groter plan. En dat werkte. Langzaam maar zeker werd Valto beter. 
De beloning kwam in 2005. Valto promoveerde naar de tweede klasse veld! Een unicum! Voor het eerst 
ontsnapt aan die 3e klasse. Dat was met spelers als Chris van Staalduinen, Peter van Duijn, De zussen 
Noordam, Marleen en Marco Boekestijn, Lizzy van Duin en Rick de Ruiter etc. De coach was Peter Bierens. 
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Dat was het begin van de ommekeer. Valto had geproefd en Valto wilde meer! In de 12 jaren sindsdien 
volgde er meer! In 2009 pakten we ook de tweede klasse in de zaal. Onder coach Hans Seip. Vervolgens 
kwam coach Johan van der Meer en daarna het tijdperk Swikker. Valto ging verder, Valto wilde door. Er 
volgden promoties naar de eerste klasse via een waanzinnige wedstrijd tegen Oranje Nassau. Frank de 
Rijcke scoorde de winnende in de laatste seconde. Velen van jullie weten dat vast nog.We schrijven juni 
2013. En ook in de zaal ontsnapten we aan de tweede klasse. In maart 2014 wonnen we de zaalcompetitie 
en promoveerden ook daar naar de eerste klasse. 
 
In 2016 bereikten we zelfs de finale van de Zuid-Holland cup en wonnen we de Haagse Korfbaldagen. 
Tijdperk Swikker was overgegaan in tijdperk Ekelmans. 
 
En dan 2017. Wat een veldseizoen. Wat een reeks aan overwinningen. Wat een spannende eindstrijd. Elke 
keer weer die bussen vol supporters. Elke keer weer die oranje rook en het vuurwerk. Prachtig afgesloten 
met een kampioenschap en een welverdiende promotie. We spelen overgangsklasse! En is dit het 
eindstation? Nee natuurlijk. Waarom zou het ook. Deze club kan alles! 
 
Ik hecht eraan te melden dat dit een clubprestatie is. Ja natuurlijk, er staan spelers in het veld en zitten op de 
bank. Er staat een coach en begeleidingstaf rondom het team klaar. Zij doen het in die belangrijke 
wedstrijden. Maar deze beweging en deze prestaties zijn een voortkomsel vanuit alles wat bij Valto speelt. 
Bijvoorbeeld de jeugdopleidingen, de trainers, de coaches die ervoor zorgen dat er enthousiasme is en 
goede technieken geleerd worden. Een prachtig clubhuis dat mooi onderhouden wordt, waar je een goede 
kop koffie kan krijgen, wat netjes gehouden wordt met een bloemetje op tafel. De supportersverenigingen en 
het sfeer team die van elke wedstrijd een feest maken. De sponsors, de ouders, alle enthousiaste 
vrijwillgers, alle activiteiten, de hele club! Wat een club! Wij zijn Valto! Wij zijn de beste! 
 
Kampioenen 
En ja.. Niet vergeten. Eerder op de dag werd ook onze E4 nog kampioen. Gefeliciteerd jongens en meisjes! 
 
Kampioenenparade 
En alle kampioenen gaan we nog een keer in het zonnetje zetten. Natuurlijk op onze einddag. En dat is 
aanstaande zaterdag. Kom lekker feestvieren en de kampioenen nog 1 keer toejuichen. De parade beging 
om 18:00 uur! 
 
Schoolkorfbal 
Je zou het bijna vergeten, maar deze woensdag was weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Heel veel 
jeugdspelers van Valto hebben meegeholpen die toernooi een succes te maken. Het was groter dan ooit en 
lijkt ons weer mooie nieuwe leden op te leveren. Enorm goed gedaan! 
 
De nieuwe trainers en coaches 
De TC is heel druk bezig de laatste plekjes in te vullen. Ook hier wegen de laatste loodjes het zwaarst. De 
trainingen zijn natuurlijk al ingevuld met trainers met die leeftijdsgroepen gaan werken, maar hoe het 
allemaal precies wordt weten we binnen 1 of 2 weken. 
 
Trainen in nieuwe samenstelling 

LET OP: vanaf maandag 29 mei vervalt het huidige trainingsschema en wordt er getraind in de nieuwe 
teams (zie op de de Valto site). Er wordt dan getraind op de volgende dagen en tijden:  

Dinsdag:  19.00 uur C-teams (veld 1) 
  19:00 uur B-teams (veld 2) 
  20:00 uur A-teams 
Donderdag:  18:00 uur E-teams & F-teams (veld 1) 
  18:30 uur D-teams (veld 2) 
 
Slot van het seizoen 
Nog even de belangrijkste data op een rijtje. 
 
Zaterdag 10 juni Einddag 
Zaterdag 17 juni NK-B op Valto veld. 
Weekend 23/24/25 juni Jeugdkamp 
 
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
Afgelopen week 
De laatste loodjes van het seizoen. 
• Thijs heeft VALTO 5 gefloten. De wedstrijd was de inhaal van de 

verplaatste wedstrijd van zaterdag. Top Thijs nu ook jij lekker vakantie.  
• Cock sprak ik zaterdag nog. Hij was nog op het DES toernooi aan het 

fluiten en doet dit ook nog op 2e Pinksterdag. 
Dan kan het wel weer dit seizoen. 

Komende weken 
Hulde aan onze scheidsrechters1 Geniet van de komende vakantie. Volgens 
mijn inside information hebben we ook op het veld ons quotum ruim gehaald. 
Zodra ik weet of we iets verdiend hebben, laat ik het nog weten.  
 
Gastheer Peter 
 
BARBEZETTING KOMENDE WEEK 
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 

8 juni Do 19.00-23.30 Pim vd Beukel     

        

10 juni Za 10.00-12.00 Irma Koornneef Annemieke 
Dukker 

Chantal v 
Kester 

  

10 juni Za 12.00-15.00 Janine Krapels Barbara Prins Lisette v Vliet   

10 juni Za 15.00-18.00 Arie Dijkstra Linda Stolk Marjo 
Hoogerbrugge 

  

10 juni Za 17.30-20.30 Liesbeth v 
Staalduinen 

Melanie Stolze Wie geeft 
zich op? 

Wie geeft 
zich op? 

BBQ 

 
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? 



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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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! 
 
Intekenlijst vrijwilligers NK B-jeugd bij CKV VALTO 
VALTO organiseert dit jaar weer een Nederlands Kampioenschap, dit jaar voor de 1e klasse B-jeugd. En 
daar hebben we best wel wat vrijwilligers voor nodig. Om het makkelijk te maken hebben we hieronder de 
mogelijkheden gezet, met een korte beschrijving van wat er van je verwacht wordt. Uitgebreide en 
gedetailleerde beschrijvingen krijg je een week voor het NK. 
 
Wat lijkt je leuk om te doen? Zet daar dan snel je naam achter in Villa VALTO of stuur een mailtje 
naar nk@ckv-valto.nl! Kijk voor meer info op http://ckv-valto.nl/nk. 
 
Er zijn nog mensen nodig voor de volgende onderdelen: 
 
Catering (middag) 
Je staat achter de bar, in de keuken of verzorgt de drankjes en hapjes vanachter een standje of op het 
terras. De hele dag kunnen onze gasten worden voorzien, we gaan dit zo efficiënt mogelijk inrichten. 
 
Begeleiding scheidsrechters 
De  zijn onze bijzondere gasten, hier heeft VALTO een naam hoog te houden. Je ontvangt deze mensen en 
zorgt dat ze de gehele dag worden voorzien van eten en drinken. Mochten ze een vraag hebben, dan ben jij 
het eerste aanspreekpunt. Af en toe een praatje is leuk. 
 
Veldcommissarissen 
Je bent de gehele dag verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de wedstrijden op het veld waarvoor je 
staat ingedeeld. 
 
Bediening scorebord 
Je bent de gehele dag verantwoordelijk voor het juist bijhouden van het scoreverloop en de tijdwaarneming 
van het veld waarvoor je staat ingedeeld. 
 
Teambegeleider 
Je fungeert de gehele dag als aanspreekpunt voor de aan jou toegewezen vereniging. Heeft een vereniging 
vragen, probeer die dan op te lossen, al dan niet in overleg met de verantwoordelijke persoon van de 
regelingscommissie. 
 
Begeleiding erehaag 
Je bent in de ochtend verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de erehaag tijdens de opening van het 
toernooi. Dit zullen kinderen zijn uit de jeugd van VALTO waarmee we een haag maken om de  spelers te 
verwelkomen op het veld bij de opening. 
 
Veiligheidscoördinator 
Mocht er iets gebeuren wat niet thuishoort op een NK, zoals een ongeval of iets anders, dan ben jij degene 
die het hoofd koel houdt en zorgt dat het wordt geregeld. Je verwelkomt en begeleid ook de mensen van de 
EHBO die aanwezig zullen zijn. 
 
Media team 
Jullie zorgen er voor dat de dag wordt vastgelegd op beeld en online. Foto, video, stream, social media 
posts, het moet allemaal gedaan worden. 

• Videograaf (voor video opnamen) 
• Social media manager 
• Stream cameraman 
• Stream bediener 

 
Wedstrijdsecretariaat 
Je vormt een onderdeel van het team dat zorgt voor een ordelijk verloop van de wedstrijden en competitie. 
Dat houdt in het begeleiden van de juryvoorzitter en het invoeren van uitslagen om zo de standen te 
bepalen. Daarnaast houd je in de gaten dat de juiste team de juiste wedstrijden spelen op het juiste tijdstip. 
 
Parkeerwacht 
Je zorgt dat de parkeerplaats geen rommeltje wordt en dat eventuele bussen naar de juiste locatie worden 
verwezen. 
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Springkussenbegeleider 
In de sporthal is er een springkussenfestijn met een 3-tal springkussens, alle kinderen moge daar op spelen 
en iemand moet in de gaten houden of dat goed blijft gaan. Ben jij die persoon? Na een uurtje wordt je 
afgelost. 
 
Opbouwen en afbouwen 
Alles moet worden klaargezet in de ochtend en afgebroken na afloop. Soms zijn hier wat sterke handen voor 
nodig, zoals bij de springkussens. Je mag ook zowel voor opbouw als afbouw intekenen. 

• Opbouw springkussens 
• Afbouw springkussens 
• Geluidsinstallatie start (opbouw, inregelen) 
• Geluidsinstallatie einde (afbouw) 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Organisatie NK B-jeugd 
nk@ckv-valto.nl  
 
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 
 
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  
 
 
 
 

Inleveren 

Het einde van het seizoen nadert. Meeste teams hebben hun laatste wedstrijd gespeeld! Voor sommigen 
zijn er nog belangrijke wedstrijden of huldigingmomenten voor de boeg. Daarna moet alle kleding worden 
ingeleverd. Hiervoor een aantal richtlijnen. 
 
Wedstrijdshirtjes/inloopshirtjes en shirtjestas 

• Voor de jeugd tot en met de B dienen de coaches de kleding te verzamelen. Voor de A en senioren 
moet de aanvoerder dit doen. 
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• Zet de shirtjes & inloopshirtjes in de shirtjestas gewassen en compleet op de bovenste plank van het 
tassen rek. Doe een briefje in de tas met eventuele opmerkingen over kwaliteit. Je mag het ook 
mailen naar Michiel@ckv-valto.nl.  

• Doe de eventuele wedstrijdbal bij de andere ballen van je team. 

Team sporttassen en trainingspakken 
• Lever ook alle tassen die bij een team behoren en trainingspakken in. Zorg ervoor dat eventuele 

schade hersteld is (Tip: Kledingreparatie Hoofdstraat 33-A). Scheuren en gaten worden verwacht te 
worden hersteld. Schade door slijtage hoef je niet te laten herstellen, graag even aangeven op een 
briefje. 

• Indien je een trainingspak en sporttas hebt, wil ik je vragen deze ook in het tassen rek achter te 
laten. Heb je geen sporttas, stop dan je trainingspak met een briefje in een plastic tasje. 

Inleveren als wedstrijden zijn afgelopen 
Uiterlijke datum is de Einddag op 10 juni. Echter, des te eerder des te beter! 
Zomeractiviteit 
In de zomer gaan we goed de kwaliteit van de kleding bekijken. We hebben alle kleding nodig om ook 
eventuele herstelacties te kunnen ondernemen. Wanneer je netjes aangeeft op een briefje welke kleding 
(nummer, maat) van jou is, dan heb jij voorrang het volgende seizoen op die betreffende kleding. 
Wanneer je vragen heb, schroom niet mij te benaderen. 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Vriendelijke groeten Michiel van den Bos 
 
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: 
9/6 D3 
16/6 D4 

23/6 geen schoonmaak 
30/6 B2 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 

Wedstrijdverslagen 
 
Er kan er maar één de winnaar zijn. 
Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na de ruime overwinning vorige week op Fortis overheerste toch een kater gevoel. ONDO had in de laatste 
seconden ons kampioenschap om zeep geholpen. Er moest dus een beslissingswedstrijd gespeeld worden 
vandaag, waarvoor de ploegen elkaar halverwege troffen op het terrein van KV Scheldevogels in Bergen op 
Zoom. Alles in de aanloop naar deze wedstrijd was voor de selectie weer tot in de puntjes geregeld door 
Martin. Het was nu aan de spelers om de buit binnen te hengelen. Op mijn vakantie adres in Kroatië heb ik 
alles mee beleefd via de live stream. Waar een kleine club groot in in zijn. Onder , naar ik hoop koelere 
omstandigheden dan hier, volgens mij prima omstandigheden vatte Valto direct de koe bij de horens door de 
score te openen. Na de 1-2 stoomde het Zeeuwse ONDO in één keer door naar een 7-2 tussenstand. Mooi 
om te zien dat het Valto publiek aan het vlaggeschip bleef trekken om het weer op koers te krijgen. Ook 
vandaag wierp dit weer zijn vruchten af. In het laatste deel van de 1e helft wist Valto het gat te dichten en met 
9-8 de kleedkamer op te zoeken.  
De 2e helft was het ONDO wat Valto op gepaste afstand hield. Even keek Valto weer tegen een 13-10 
achterstand aan, maar toen waren de rapen gaar en werd de achtervolging in gezet. Met drie treffers op rij 
kwam  Valto bij 13-13 langszij. Nog één keer kwam ONDO op voorsprong, maar toenam het er open er over 
voor Valto. Met nog een paar minuten te gaan scoorde Frank de 14-15 en werden bij de volgende aanvallen 
alleen de makkelijke schoten gepakt. De verdediging hield het dicht zonder overtredingen te maken. Ondanks 
de lange aanvallen wisten we het verschil niet te verdubbelen en leek ONDO er een verlenging uit te slepen 
door de gelijkmaker te scoren. Het jonge Valto is echter onder Marien erg volwassen geworden en hield het 
hoofd koel. Terwijl de laatste minuut weg tikte werden Laurens en Judith in stelling gebracht met Niels K, die 
de uitgevallen Kevin verving, onder de paal voor de afvang. Dit was echter overbodig, want Judith wist met 
haar eerste poging gelijk de winnende treffer te scoren. De laatste wanhoopspogingen van ONDO raakte geen 
korf meer en na het laatste fluitsignaal van de prima leidende scheidsrechter barstte het feest in alle hevigheid 
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los. Volgend jaar dus overgangsklasse met weer nieuwe uitdagingen voor deze jonge ploeg. 
Wij hebben er een paar op gedronken op een heerlijk terrasje en denk dat het in De Villa nog lang onrustig is 
geweest. De druk is er af en Maaike kan weer verder met haar examenreis. Ook veel andere spelers hadden 
dit weekend eigenlijk wat anders, maar niets is mooier dan dit kampioenschap.  
Nu met z‘n allen genieten en op naar het volgende seizoen. 
Vanuit een zonnig Kroatië, Arno van Leeuwen. 
 
Arno: geniet van jullie vakantie. Ik kan niet ontkennen dat je iets gemist heb. Je bijdragen dit seizoen worden 
enorm gewaardeerd. Bedankt. – redactie - 

 
Valto D3 (vorige week) 
Op deze mooie warme dag spelen we thuis tegen Avanti D5. We zijn al kampioen, maar willen deze laatste 
wedstrijd wel winnen. Redder in nood Marleen heeft onze wedstrijd gefloten. Al snel komen we door Bas op 
een 1-0 voorsprong, maar door Avanti komt het op 1-1. Nova zet de stand op 2-1. Avanti komt weer terug met 
2-2. Het gaat tot nu toe gelijk op, maar we willen het niet zo spannend maken als vorige week. We gaan 
uitlopen doordat Nova en Miloe scoren. 4-2. Luke maakt een punt door een ringloze worp en kort daarna nog 
een punt door Luke. Anouk sluit af met 7-2. Gelukkig hebben we gewonnen en de meiden mogen allemaal 
logeren bij Nova. Wat een mooi maar vooral gezellig seizoen. Sjors nogmaals bedankt voor het trainen en 
coachen. D3 is Kampioen.  
Groetjes Miloe 
 

 
 
Valto E4 KAMPIOEN! 
 Zaterdag hebben wij de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen ALO E2. 
We waren het enige team die deze dag een thuiswedstrijd hadde 
Er stonden ontzettend veel supporters langs de kant ( vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms 
en tantes en zelfs vriendjes uit de klas) om ons aan te moedigen. 
Lucas was vandaag jarig en veel feestgangers waren speciaal naar Valto gekomen om deze 
kampioenswedstrijd te zien. 
Na een gigantische regenbui konden wij de wedstrijd om 9.30 uur droog beginnen. 
Jorn, Lenne, Jette en Kevin brachten het team al snel op voorsprong en na 10 minuten was de stand 5-2. In 
de 2e tien minuten kregen we 2 strafworpen 
tegen, maar gelukkig voor ons wist ALO ze niet te benutten. Lucas en Jorn brachten de tweede 10 minuten de 
stand naar 7-2.  
Na rust wisten Kevin, Jette en Lucas nog een paar keer goed de korf te vinden en kwam de stand op 11-4. De 
coach van de tegenpartij bleef super gemotiveerd en moedigde 
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zijn team goed aan. In de laatste 10 minuten scoorde Jorn er maar liefs 5! Ook Lenne en Kevin haalde nog 
een punt binnen. De eindstand was uiteindelijk 18-7! 
Na deze dikke winst zijn we dan ook echt KAMPIOEN! 
  
Natuurlijk hebben we nog even lekker taart gegeten en een tijdje heerlijk gespeeld op het bijna lege veld van 
Valto! 
Het seizoen zit erop! Lisa heel erg bedankt dat je onze coach was, we vonden het erg gezellig! 
  
Groetjes, 
Lenne 
 
Valto F1 – VEO F1 
 
Het is 27 mei zaterdagmorgen half negen ’s ochtends. De spelers van Valto F1 komen aan bij de Villa om te 
verzamelen voor de Kampioenswedstrijd. Waar de meeste spelers gewoon lekker van thuis komen, moesten 
ze bij Sara al om 7 uur opstaan om op tijd terug te kunnen komen van vakantie om er toch bij te zijn vandaag! 
Ook al is het de kampioenswedstrijd, deze zenuwen zijn bij sommige kinderen niet zichtbaar. Want ja, wij 
staan 2de en VEO staat onderaan, dus dat betekent dat wij beter zijn en dus dat wij winnen, nou logisch toch?  
Na even rustig ingeschoten te hebben, nog een extra slokje water en het laatste praatje van de coach, begon 
de F1 meteen met datzelfde zelfvertrouwen aan de wedstrijd. Binnen no-time stond het 3-0, wat betekende 
dat we al heel snel 5 tegenstanders met z’n allen moesten verdedigen. Maar ook dit bleek geen probleem 
vandaag voor de F1. Met z’n vieren wisselden ze steeds van tegenstander, waardoor VEO amper tot schot 
kwam. Nadat we doorhadden dat we af en toe beter korte stukjes konden overgooien i.p.v. alleen maar diepe 
ballen, bleven de doelpunten maar vallen. De rust gingen we dan ook in met een 12-2 voorsprong! 
Na de rust hadden we als doel om ervoor te zorgen dat iedereen vandaag zou scoren. Dit resulteerde in iets 
minder doelpunten aan onze kant en iets meer doelpunten aan de kant van VEO. Maar ook in onwijs goed 
samenspel tijdens de aanvallen. Er werden diepe ballen gegooid en makkelijke schoten werden vastgehouden 
als een medespeler die nog niet gescoord had ook vrij stond. Met als resultaat dat iedereen heeft gescoord! 
Uiteindelijk werd de uitslag 18-8 en dus waren we KAMPIOEN! Na de strafworpen, kregen we een taart van 
Sharon en hebben we een mooi feestje gevierd, waarbij zelfs iedereen een cadeautje kreeg!  
 
Hieronder is nog een kampioensfoto. En ik wil jullie graag allemaal bedanken voor het super leuke en 
gezellige jaar! Jullie zijn één voor één toppers, die allemaal leuk kunnen korfballen, maar eigenlijk nog 
belangrijker: het allemaal super leuk hebben met elkaar! Dit jaar is (helaas) bijna over, met alleen nog de 
einddag en het Jeugdkamp voor de boeg. Maar naar de zomer gaan jullie met z’n allen lekker spelen in de E 
en ik weet zeker dat jullie dan ook gaan knallen en er een topjaar van gaan maken!  
 
Een trotse coach 
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EINDDAG 2017 
 
 
Aanstaande zaterdag is alweer! Dan sluiten we het seizoen 2016-

2017 af met een gezellige Einddag! Op deze dag vindt het Duo-Schottoernooi 
plaats! Er hebben zich maar liefst 114 koppels opgegeven, dus dit belooft een gezellig drukke middag 
te worden. De koppels die gaan strijden om de beker voor het beste Schutters-duo zijn: 
 

Schutter 1  Categorie Leeftijd Schutter 2 Categorie Leeftijd 
Marco Boekestijn Senioren 39 jaar Meike Boekestijn Kangoeroes 5 jaar 

Rosann vd Beukel D-pupillen 9 Jaar Pim vd Beukel Overig 40 jaar 

Bas van der Kaaij F-pupillen 7 jaar Ellen van der Kaaij Overig 47 jaar 

Lotte van Eendenburg Kangoeroes 4 Marijke van Eendenburg Overig 38 

Lieke van Eendenburg F-pupillen 6 Marijke van Eendenburg Overig 38 

Jolijn van Eendenburg C-aspiranten 12 Joke van der Meer Overig 59 

Richelle van Ruijven B-aspiranten 16 Elise van Geest D-pupillen 12 

Ben van Os D-pupillen 9 Maurice van Os Overig 43 

Inge van Dalen Senioren 20 Lysanne van VenetiÃ«n Senioren 20 

Chris van Staalduinen Senioren 33 Rosanne van Staalduinen Senioren 31 

Petra Dijkstra Senioren 43 Wouter Dijkstra B-aspiranten 14 

Michael van der Ende Senioren 21 Thomas Ris Senioren 20 

Sanne de Raadt Senioren 30 Thomas Reijgersberg Senioren 26 

tobias van vliet D-pupillen 10 vivian van vliet Overig 16 

fabian van vliet B-aspiranten 13 matthieu van vliet Overig 41 

Daan van Seters D-pupillen 10 Gertjan van Seters Overig 47 

sanne poot B-aspiranten 14 marleen poot B-aspiranten 13 

Michel Noordam D-pupillen 8 jaar Willemieke Noordam Overig 46 jaar 

Anna van Staalduine Senioren 21 Ilse Korteland Senioren 24 

Thom Voskamp Senioren 23 Frank de Rijcke Senioren 24 

Jan-Pieter Vermeer B-aspiranten 14 Ivar van de Stok B-aspiranten 14 

Demi van Berkel D-pupillen 10 Wim van Berkel Overig 48 

Chantal van Kester Senioren 41 Renske van Kester D-pupillen 10 

Mike Zwinkels F-pupillen 7 jaar Susan Zwinkels Overig 36 

Nova Post D-pupillen 12 Nick Herbert Junioren 16 

Romee Valstar Junioren 19 Mickael Buys  Senioren 25 

Bas Ridder B-aspiranten 15 Hans Ridder Senioren 46 

Milan Lansbergen D-pupillen 10 jaar  Agnes Lansbergen Overig 39 jaar  

Dita Poot Overig 38 jaar Dieke Poot F-pupillen 6 jaar 

Sven Donker B-aspiranten 13 Wijnand Donker Overig 46 

David van Dijk D-pupillen 12 Danny van Dijk Overig 49 

Romeo Kortekaas C-aspiranten 13 Koert Ridder C-aspiranten 13 

Daan van Oudheusden  C-aspiranten 13 Daan Boekestijn C-aspiranten 13 

Luca Hagemans B-aspiranten 14 Rolf Jansen Junioren 15 
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Bart Aarts C-aspiranten 12 Simone Aarts Overig 42 

Thijs Dijkstra Junioren 18 Rick van Dasler Junioren 18 

Lorenzo Matthijsse  C-aspiranten 14 Rosanne Mulder C-aspiranten 14 

Emma van den Bos D-pupillen 11 Pieter van Muijen Senioren 22 

Laurens Verbaan Senioren 20 Marrien Ekelmans Senioren 18 

Thymen Groen Overig 11 Claudia Groen Overig 39 

Isis Groen F-pupillen 8 Richard Groen Overig 41 

Anouk Koole F-pupillen 7 jaar Iris de Raadt Senioren ? 

Nida Simsek C-aspiranten 14 Kim van Dop C-aspiranten 13 

Julia van der Mout C-aspiranten 14 Tessa Boers C-aspiranten 14 

Sara Dukker F-pupillen 8 jaar Arthur Dukker Overig 45 jaar 

Jette Dukker E-pupillen 9 jaar Annemieke Dukker Overig 38 jaar 

Floris Prins B-aspiranten 14 Bart van Seters B-aspiranten 13 

Tim Hartholt F-pupillen 7 ineke Hartholt Overig 48 

Robin Hartholt E-pupillen 9 Robert Kwakkel Overig 50 

Isa stolk E-pupillen 10 walter stolk Overig 41 

Liv doorduin F-pupillen 8 Willem doorduin Overig 43 

Des doorduin Kangoeroes 5 Monique doorduin Overig 40 

Tim van Dijk C-aspiranten 13 Pascal van Dijk Overig 45 

Manon van Geest Senioren 19 Mandy Boeters Senioren 21 

Martijn Dijkstra Junioren 16 Vera Lagerwerf B-aspiranten 16 

Inge van Dop Junioren 16 Michiel van den Nouweland Junioren 17 

Laura van der Eijk B-aspiranten 15 Jasper van der Eijk C-aspiranten 12 

Ruben Kester Overig 20 Annemieke Kester Overig 50 

Rosalie Prins Senioren 19 Annelie Prins C-aspiranten 13 

Anne Elgersma F-pupillen 7 Erik Elgersma Overig 36 

Jonne van der Meer E-pupillen 9 jaar Romy van der Meer Junioren 16 jaar 

Mink de Meulmeester  C-aspiranten 13 Jolanda de Meulmeester  Overig 45 

Luna Koornneef E-pupillen 10 Sheila Herbert B-aspiranten 16 

Julia vreugdenhil D-pupillen 10 Jermaine opstal Overig 17 

Maaike Ridder Senioren 17 Jill Koornneef E-pupillen 10 

tim krapels D-pupillen 10 janine krapels Overig 41 

Daan van Veldhoven Kangoeroes 6 Dave van Veldhoven Overig 17 

Don van Veldhoven Kangoeroes 6 Mark van Veldhoven Overig 49 

Roald Molenaar  D-pupillen 11 Henk Molenaar Overig 55 

Elise Koole E-pupillen 9 Naomi Grootscholten Senioren 18+  

Sanne Dikkenberg C-aspiranten 12 jaar Irene Koornneef B-aspiranten 15 jaar 

Jimmy van der Meer B-aspiranten 16 Mate ridder B-aspiranten 15 

Iris Lagerwerf  C-aspiranten 14 jaar  Romy Lansbergen C-aspiranten 13 jaar  

Esmee Binnendijk Junioren 19 Lisa van Oudheusden D-pupillen 11 

Tobias Hanemaaijer F-pupillen 8 Marja de Jong Overig 40 

Roos Oussoren  E-pupillen 9 jaar Suzanne Oussoren  Overig 40 
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Jorn Kagchelland E-pupillen 9 Marco Kagchelland Overig 40 

Lucas Elgersma E-pupillen 10 Max Hulsebosch B-aspiranten 17 

Peter de Rijcke Senioren 51 Bart van muyen Senioren 51 

Ruben Hoogerbrugge Junioren 18 Eva Olsthoorn Overig 17 

Brecht van der Meer D-pupillen 10 jaar Bart-Jan Schoone Overig 32 jaar 

Joost van Dalen Junioren 16 Frenk Poot F-pupillen 9 

Lenne van der Voorn E-pupillen 9 Claudia van der Voorn Senioren 40 

Igor Strik D-pupillen 10 Mildred Gardien  Overig 47 

Sandra Poot Overig 35 Mark van Geest Senioren 38 

Tess Lochmans E-pupillen 10 Maurits Lochmans Overig 39 

Sanne Hanemaaijer E-pupillen 10 Helen Lochmans Overig 40 

Finne Elenbaas E-pupillen 9 Jan Jaap Elenbaas Overig 39 

Fiona Rijsdijk Senioren 36 Michiel van den Bos Senioren 41 

Lisa van Wingerden Junioren 17 Liesbeth van Wingerden Overig 45 

Ron Boekestijn Senioren 26 Judith Goedendorp Senioren 21 

Luke Aarts D-pupillen 12 Chris Aarts Overig 41 

Lize van Vliet Kangoeroes 6 Jurgen de Zeeuw Overig 18 

Michiel Cornelisse Senioren 27 Kevin Alsemgeest Overig 26 

Elise van Dijk F-pupillen 8 Nikki van Spronsen Senioren 20 

Alicia van Dijk D-pupillen 12 Willem Nak Overig 66 

Sven van Dijk E-pupillen 9 Sylvester Nak Overig 35 

Frank Poot Senioren 34 Lotte van Geest Senioren 21 

Jens Berkhout D-pupillen 12 jaar Jolanda Berkhout Senioren 43 jaar 

Estelle de Zeeuw D-pupillen 11 Jurgen de Zeeuw Overig 18 

Helma stolze Overig 40 Leon Stolze Overig 8 

Tristan Hagemans D-pupillen 10 Helma Hagemans Senioren 39 

Mieke Stolze D-pupillen 10 jaar Marco Stolze Senioren 45 

Ilse Slaman C-aspiranten 13 Rianca Aarts B-aspiranten 15 

Maaike Slaman D-pupillen 11 Marleen Slaman Senioren 41 

Miranda van de Boogerd Overig 36 Pleun Poot Overig 64 

Elise Rijsdijk  C-aspiranten 12 Mandy Herbert Senioren 20 

Sanne Rijsdijk D-pupillen 11 jaar Floris van Muyen Senioren 20 jaar 

Miloe van Vliet D-pupillen 11 Sjors Jansen Senioren 21 

Lisanne Onck Senioren 27 Suzan Valk Junioren 16 

 
Alle deelnemers worden om uiterlijk 11:30 uur verwacht in de Villa Valto. Hier moet je je 
aanmelden. Ook zijn er voorafgaand aan het toernooi overheerlijke gratis portie poffertjes te krijgen. 
Het toernooi start om 12 uur. Rond 17 uur zullen de finales worden gespeeld.  
Hierbij de link naar het toernooiprogramma met het speelschema en degelijke.  
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=9AC69921-F9BA-410B-8F32-2F2150A740CB  
Wanneer je een ronde niet aan de beurt bent om te schieten hebben we natuurlijk voor ander vermaak 
gezorgd, er is een hele gave stormbaan waarop gespeeld kan worden! 
 
Bij het Duo-Schottoernooi horen uiteraard ook spelregels: 
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• De wedstrijden duren 10 minuten waarbij de wedstrijdleiding het begin en eind aangeeft door 
middel van een fluitsignaal. 

• Als op het moment van het fluitsignaal bij het einde van een ronde de bal de handen al had 
verlaten en de bal valt door de korf telt het doelpunt. 

• De tijd wordt aangegeven op het elektronisch scorebord. De thuis score op het bord geeft de 
ronde weer. 

• Je schiet altijd vanaf onder je eigen korf. 
• Het eerst genoemde koppel mag de korfrichting kiezen. 
• Halverwege de ronde wordt er naar aanleiding van het fluitsignaal van kant gewisseld. 
• De winnaar van een partij ontvangt 2 punten, bij een gelijkspel 1 en de verliezer krijgt geen 

punten. 
• Voor de eindklassering in een poule is het aantal punten bepalend. 
• Is in een poule een afwijkend aantal deelnemers ten opzichte van andere poules: dan vindt 

herrekening plaats naar gelijke aantallen. 
• Is het aantal punten van twee koppels gelijk in een poule dan telt eerst het onderling resultaat; 

is dit ook gelijk dan telt het aantal voor gescoorde doelpunten; is dit ook gelijk dan telt het 
doelsaldo is dit gelijk dan telt het minst aantal tegen gescoorde doelpunten. Eindigen meer 
dan twee koppels op een gelijke positie in de poule dan telt het aantal voor gescoorde 
doelpunten voor de eindklassering; is dit gelijk dan telt het minst aantal tegen gescoorde 
doelpunten voor de bepaling van de eindstand. 

• Is een koppel niet aanwezig dan win je automatisch met 5-0. 
• Aan het einde van de ronde komen de winnaars de score doorgeven in de kantine! 

 
C, B, A en Senioren: In deze categorie wordt er geschoten op een grote paal met een K5 bal. 
 
D en E met een maatje van 16+: In deze categorie wordt er geschoten met een K4 bal op een D/E 
paal (3 meter hoog). 
 
F en kangoeroes met een maatje van 16+: In deze categorie wordt geschoten met een K3 bal op 
een 2,5 meter paal (F paal).  
 
Hopelijk is nu alles duidelijk. Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om ons 
een mailtje te sturen of aan te spreken!  
 
Daarnaast hebben we zaterdag als afsluiting van de Einddag een 
gezellige BBQ gepland staan. De BBQ gaat om 17 uur aan. De mensen 
die gezellig mee blijven eten zijn:  
 
Naam Menu Aant

al 
Chris en Manon BBQ menu B 2 
Johan van 
Eendenburg 

Kindermenu 2 2 

 BBQ menu A 2 
Bart Versteegen BBQ menu A 1 
Jan-pieter Vermeer BBQ menu A 1 
Daniël Verbaan BBQ menu A 1 
Walter Stolk Kindermenu 1 2 
 BBQ menu A 1 
marianne van Os BBQ menu B 2 
 Kindermenu 1 1 
Jolanda Berkhout BBQ menu A 1 
 BBQ menu B 1 
Yara van Baarle BBQ menu B 1 
 BBQ menu A 1 

 Kindermenu 1 1 
Luca Hagemans BBQ menu A 2 
Lysanne van 
Venetien 

BBQ menu B 2 

Aileen Willemse BBQ menu B 1 
Sanne Poot BBQ menu A 1 
Marleen Poot Kindermenu 1 1 
inge van Dalen BBQ menu A 1 
Annemieke Lagerwerf BBQ menu A 2 
 BBQ menu B 1 
 Kindermenu 2 1 
Astrid Bavius Kindermenu 1 1 
 BBQ menu A 1 
Ron Boekestijn BBQ menu A 2 
Marleen Dlaman BBQ menu A 1 
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 BBQ menu B 1 
Thomas Ris BBQ menu A 1 
Michael van der Ende BBQ menu A 1 
Sanne de Raadt BBQ menu A 1 
desiree van Baarle Kindermenu 2 1 
 BBQ menu A 2 
 BBQ menu B 1 
Manon van Geest BBQ menu B 1 
Max Hulsebosch BBQ menu A 1 
RomeeGrote Valstar BBQ menu A 1 
Romy Van den Berg BBQ menu A 1 
Esmee Binnendijk BBQ menu B 1 
Michel Noordam Kindermenu 2 1 
Sharon Prins BBQ menu A 2 
Frank de Rijcke BBQ menu A 1 
 BBQ menu B 1 
vincent cornelisse BBQ menu A 1 
Ingrid De de zeeuw Kindermenu 2 1 
 BBQ menu A 1 
Arie Hoogerbrugge BBQ menu A 1 
Mark van Geest BBQ menu B 1 
Sheila Herbert BBQ menu A 1 
Chantal van Kester Kindermenu 2 1 
 Kindermenu 1 2 
 BBQ menu A 1 
Robert Kwakkel Kindermenu 2 1 
Sandra Poot BBQ menu A 1 
Lisanne Onck BBQ menu A 1 
Vera laura jasper Van 
der eijk 

BBQ menu A 3 

Bart M BBQ menu B 1 
Iris de Raadt BBQ menu A 1 
janine krapels Kindermenu 2 1 
 BBQ menu A 2 
 BBQ menu B 1 
Michiel van den Bos BBQ menu B 3 
Monique Teijlingen, 
van 

BBQ menu A 1 

Annemieke Dukker BBQ menu B 2 
Peter de Rijcke BBQ menu B 1 
 BBQ menu A 1 
Arnold Poot BBQ menu B 1 
Liesbeth van 
Wingerden 

BBQ menu A 3 

Wietske van der Meer BBQ menu A 3 
 BBQ menu B 2 
Thijs Dijkstra BBQ menu A 1 

Jesper Valstar BBQ menu B 1 
Helma Stolze BBQ menu A 1 
 Kindermenu 2 1 
 BBQ menu B 1 
Ruben Kester BBQ menu A 1 
Robert Kwakkel BBQ menu A 2 
 Kindermenu 2 1 
marco lansbergen Kindermenu 2 1 
 BBQ menu A 2 
 BBQ menu B 1 
P Aarts Kindermenu 2 2 
 BBQ menu B 1 
Angelie Prins BBQ menu A 2 
Petra Dijkstra BBQ menu A 2 
 BBQ menu B 3 
Marielle Ridder BBQ menu B 1 
 BBQ menu A 4 
Jan Jaap Elenbaas Kindermenu 2 2 
 BBQ menu A 1 
 BBQ menu B 1 
Jolanda De 
meulmeester 

BBQ menu A 4 

Joke Van 
Oudheusden 

BBQ menu B 2 

 BBQ menu A 3 
R van Vliet BBQ menu A 2 
 BBQ menu B 1 
Irma Koornneef BBQ menu B 2 
Mandy Boeters BBQ menu A 1 
 BBQ menu B 1 
Suzanne Oussoren BBQ menu A 2 
 Kindermenu 2 1 
Gj Stolk BBQ menu B 1 
Marco Kagchelland Kindermenu 2 1 
 BBQ menu B 1 
 BBQ menu A 1 
Hèlen Lochmans Kindermenu 1 1 
 Kindermenu 2 1 
 BBQ menu B 1 
Arie Hoogerbrugge BBQ menu A 1 
 BBQ menu B 2 
Lotte van Geest BBQ menu B 1 
Lotte van Geest BBQ menu B 1 
Frank Poot BBQ menu B 1 
Marja de Jong Kindermenu 2 3 
 BBQ menu A 1 
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Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om ons aan te spreken! 
Wij hebben er heel veel zin in! 
 
Tot zaterdag! 
 
Activiteitencommissie CKV VALTO,  
Anita, Fiona, Ruben, Annemiek, Liesbeth, Nick en Sharon 
activiteiten@ckv-valto.nl  
	
We hopen natuurlijk dat jullie er allemaal bij zijn op de Einddag op zaterdag 10 juni! 
	
	
Al	sta	je	hier	niet	tussen	en	je	hebt	je	wel	opgegeven,	stuur	dan	even	een	mailtje	
naar	activiteiten@ckv-valto.nl		
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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.




