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Twee tegen één is gemeen
Daarom heet het ook een WK twee tegen twee. Dat organiseert Valto volgende week voor A, B en C jeugd.
Niet alleen voor onze eigen vereniging, maar voor alle Westlandse clubs en clubs uit de regio. En dat al voor
de derde keer. De laatste plaatsen voor de duo’s worden nu vergeven, dus nog niet aangemeld? Geef je dan
nog snel op via www.wk2tegen2.nl.
Een paar dagen later speelt de selectie weer thuis. Valto 2 en Valto 1 kunnen goede zaken doen door te
winnen, Valto 2 kan kampioen worden en dus de dubbel pakken dit jaar. Een unieke prestatie en daarom hét
moment om langs de kant te supporten! Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit team niet kán verliezen
en dat we met z’n allen het kampioenschap kunnen vieren. En aansluitend speelt ook Valto 1 haar laatste
thuiswedstrijd. Bij winst kan het team van plek 7 naar plek 6 stijgen en dus een grote kans pakken om de
promotie-/degradatiewedstrijd te ontlopen.
De week er op hebben we een sponsoravond, oftewel een avond voor sponsors. In samenwerking met Big
Green Egg en Slijterij van Lenteren organiseert de sponsorcommissie een workshop en dus een moment om
te leren, te koken, te proeven en gezellig bij te praten. Een geweldig initiatief een een mooie gelegenheid
voor Valto en haar sponsors.
Weer een week later is het Priva Schoolkorfbaltoernooi, waarbij de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van
de Lierse basisscholen kunnen zien en beleven wat korfbal is. De trainingen zijn op maandag 4 juni, de
wedstrijden op woensdag 6 juni. Een mooie mogelijkheid voor Valto om zich te presenteren en er weer een
prachtige middag van te maken.
Als we dan toch bezig zijn met het noemen van de activiteiten, mag de einddag natuurlijk niet ontbreken.
Duo-schieten, stormbaan en BBQ-en, hét recept voor een actieve en gezellige middag. Inschrijven is
mogelijk en ook de verschillende menu’s zijn te bestellen. Zoek dus jouw korfbalmaatje op en schrijf je in.
Iedereen is welkom, leden, ouders, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, opa’s, oma’s, vriendjes en
vriendinnetjes.
We sluiten het jaar natuurlijk weer af met een super vet jeugdweekend. De voorbereidingen zijn in volle gang
en ook de aanmeldingen lopen storm, er zijn nog en aantal plaatsen beschikbaar. Wil je mee? Wees er dan
snel bij! Eind juni verzorgt Valto dan een heel gaaf weekend.
En tussendoor wordt er ook nog gekorfbald, je zou het bijna vergeten. Maar bovenstaande zegt veel over de
club. Het bruist van de activiteiten en het is goed om te zien dat veel mensen daar aan meewerken en
helpen dit een succes te maken.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma komende tijd
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Opstellingen 26 mei 2018
Volgende week

De Bijblijver, 14 mei 2018

3

Uitslagen zaterdag 12 mei 2018
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Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Nabeschouwingen
VALTO 1 vervolgde jacht op punten in de strijd tegen degradatie in Harderwijk tegen Unitas. De ploeg van
e
trainer Marrien Ekelmans staat momenteel op de 7 plek, de plaats die Valto zou verplichten tot het spelen
van een P/D wedstrijd tegen de nummer 7 van de overgangsklasse D. Unitas kon zich met een winstpartij
definitief veilig spelen. In de eerste helft was het Valto dat het meeste van de tijd op voorsprong stond, maar
Unitas dat de helft het beste afsloot. Bij rust was het 9-8 in het voordeel van de thuisploeg. In de tweede helft
waren de Lierse doelpunten nog schaarser dan in de eerste helft. Tot 14-12 kon Valto in het kielzog blijven
van Unitas, maar vervolgens liep Unitas weg naar 18-13. Dit gat was niet meer te overbruggen door Valto.
e
Weer een nederlaag dus voor Valto. KVS pakte een punt en staat nu op de veilige 6 plek met 2 punten
meer dan Valto.
VALTO 2 is ook bezig met een strijd, maar dan die om het kampioenschap. Twee weken gelden werd er
gewonnen van DES en datzelfde DES verloor een week later op bezoek bij de hekkensluiter. VALTO kon dit
weekend een voorbode nemen op het kampioenschap door te winnen op bezoek bij nummer 3 Excelsior.
Een gevaarlijke ploeg, maar het tweede was prima in staat dit gevaar te neutraliseren. Zonder topschutter
Ron (hij speelde bij één) was het wellicht anders korfballen voor het tweede, maar men slaagde daar met
vlag en wimpel in. Er werd over veel schijven gescoord en de 15-21 overwinning zorgt er voor dat Valto 2
volgende week op mag voor het tweede kampioenschap dit seizoen. Als men thuis wint van hekkensluiter
Rohda, is het kampioenschap een feit.
VALTO 3 speelt de resterende wedstrijden dit seizoen zonder grote belangen. Promoveren is te hoog
gegrepen en ook degradatie is niet meer mogelijk. Thuis tegen nummer 2 KVS uit Scheveningen werd er in
een leuke pot met 17-21 verloren. Geen schande, maar er had wellicht meer ingezeten. KVS blijft in de race
voor het kampioenschap, Valto blijft op een plek in de middenmoot.
VALTO 4 doet het na de hervatting van de veldcompetitie prima. Er werd alleen verloren van koploper DES,
de overige wedstrijden werden gewonnen. Zo ook afgelopen zaterdag. In een wat bloedeloze wedstrijd (na
e
30 min stond het slechts 1-1), wist het vierde een prima 2 helft op de mat te leggen. De 13-10 overwinning
was niet spectaculair, maar voldoende voor weer 2 punten.
VALTO 5 speelde niet. Tegenstander OZC kon geen team op de been brengen en zal later moeten afreizen
naar De Lier om de wedstrijd in te halen.
VALTO 6 ging in de Hofstad op bezoek bij Achilles en liet daar niks aan de verbeelding over. Met bij vlagen
prima korfbal werd de korf zeer makkelijk gevonden op het grote veld aan het Pomonaplein. De teller stokte
uiteindelijke bij 23 doelpunten. Dat Achilles slechts tot 11 treffers kwam, getuigt ook van een prima
verdedigende pot van het zesde.
VALTO 7 nam het in Pijnacker op tegen het altijd lastige Avanti. De grote vereniging heeft haar zaakjes
goed voor elkaar en heeft een uitgebreid aantal aan seniorenteams. Zo speelde Valto tegen het tiende team
van Avanti. Dat betekende echter niet dat het een gemakkelijke opgave was voor Valto. Avanti is een taaie
tegenstander en bewees dat ook nu weer. Het werd 14-10 voor de ploeg uit Pijnacker, weer geen punten
dus voor het zevende.
VALTO 8 speelde thuis op het hoofdveld tegen het twaalfde team van Avanti. Het zou een spannende pot
worden met een aantal mooie doelpunten over en weer. Het achtste kon het uiteindelijke net niet bolwerken
tegen de ervaren ploeg uit Pijnacker. Het werd 12-13, maar er had zeker meer ingezeten.
VALTO A1 speelde uit tegen de nummer laatst uit de poule: KCR A1. KCR wist pas één punt te halen, en
VALTO stond voorafgaand aan deze wedstrijd op de één na laatste plek met 8 punten. Bij winst kon er
waarschijnlijk een plekje geklommen worden, al was dat wel afhankelijk van andere resultaten in de poule.
Maar eerst zelf winnen! Dat bleek in de eerste helft nog niet zo makkelijk, want bij rust was het pas 5-6. In de
tweede helft had VALTO een goede periode waarin ze uitliepen van 8-11 naar maar liefst 8-17 en was het
verschil gemaakt. Uiteindelijk een 12-20 overwinning. Door verlies van Meervogels klimt VALTO hiermee
e
naar de 6 plek en staat het gelijk met Die Haghe. Dit is ook de tegenstander van de volgende wedstrijd,
thuis op zaterdag 26 mei. Uit werd er met 16-14 verloren, maar in de zaal wist VALTO twee keer (nipt) te
winnen.
VALTO A2 speelde uit tegen koploper Avanti A2. Voor de zaal werd hier met 11-17 van verloren. In de zaal
werd er ook twee keer tegen deze tegenstander gespeeld en elke keer werd het verschil pas in de tweede
helft gemaakt. Ook dit keer kwam VALTO goed uit de startblokken en bleef het bijna de hele eerste helft aan
de goede kant van de score. Pas met rust stond er voor het eerst een nipte achterstand op het scorebord.
Helaas wist Avanti ook nu weer in de tweede helft een tandje bij te schakelen en gingen ze de kansen beter
afmaken en zo werd het uiteindelijk 19-10. Zaterdag 26 mei staat de thuiswedstrijd tegen Maassluis A2 op
het programma, uit werd er met 16-8 verloren.
VALTO A3 speelde thuis tegen koploper KVS A3. Een paar weken geleden werd er uit met 9-9 gelijk
gespeeld, mocht het dit keer lukken om te winnen, kon VALTO op gelijke hoogte met KVS komen. Dit keer
een heel andere wedstrijd, waarin VALTO duidelijk de betere ploeg was en zo haalde de A3 ook terecht de
overwinning binnen, 15-8. VALTO staat nu gelijk met KVS op de eerste plek met 5 punten uit 4 wedstrijden,
gevolgd door ODO met 4 punten. Met nog twee wedstrijden te gaan, kan het dus nog alle kanten op.
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Zaterdag 26 mei speelt de A3 thuis tegen ODO A2, uit werd er met 8-6 verloren, dus om in de race te blijven
voor het kampioenschap moet er dit keer eigenlijk wel gewonnen worden.
VALTO B1 speelde uit tegen Weidevogels B1. Een paar weken geleden werd er thuis met 21-6 van deze
ploeg gewonnen en VALTO was het aan zijn stand verplicht om ook dit keer weer een ruime overwinning
e
neer te zetten en zo de weg naar het kampioenschap in de 2 klasse te vervolgen. Het verschil werd met
name in de tweede helft gemaakt, omdat Weidevogels toen nog maar 1x tot score kwam. Einduitslag: 6-18.
Doordat de twee overige ploegen in de poule gelijkspeelden, staat de B1 nu drie punten los en kan het
zaterdag 26 mei bij winst op KCC al kampioen worden. Er wordt dan uit gespeeld, de thuiswedstrijd werd
gewonnen met 19-10.
VALTO B2 speelde thuis tegen koploper Pernix B1. Een paar weken geleden werd er met 15-3 verloren. Dit
keer deed de B2 het een stuk beter en bleef het tot het laatst spannend. Helaas wilde het net niet lukken om
er een gelijkspel uit te slepen en werd er nipt verloren, 10-11. Hiermee staat de B2 op de laatste plek en
heeft het nog geen punten gehaald. Zaterdag 26 mei speelt de B2 thuis tegen TOP B3. Uit werd hier met 8-4
van verloren, misschien dat het nu lukt om de punten in De Lier te houden.
VALTO B3 speelde uit tegen koploper Avanti B3. Thuis werd er met 7-11 verloren. Dit keer was Avanti
duidelijk een maatje te groot en het warme weer hielp ook niet echt mee om de moed erin te houden. Bij rust
stond het al 8-1. In de tweede helft was het verschil iets minder groot en werden er gelukkig nog een paar
doelpunten gescoord, einduitslag: 13-4. Zaterdag 26 mei speelt de B3 uit tegen ONDO B3. Thuis werd er
met 8-8 gelijkgespeeld tegen deze ploeg.
Valto C1 ging op bezoek bij Albatros, de mede-koploper in de poule. Op het NK in de zaal werd na
verlenging van deze ploeg gewonnen. De thuiswedstrijd eindigde in een 8-8 gelijk spel. Deze wedstrijd was
het echter Albatros dat de leiding nam en niet meer weg gaf. Er werd met 15-10 van verloren en hierdoor is
het zicht op het NK veld eigenlijk wel zo goed als weg. Aanstaande dinsdag staat de inhaalwedstrijd tegen
Vitesse C1 op het programma en zaterdag 26 mei staat VEO uit op het programma. Vitesse werd op het NK
verslagen met 10-5 en ook VEO werd dit seizoen al meerdere keren aan de zege-kar gebonden.
Valto C2 maakte er een doelpuntenfestijn van in Voorburg waar tegen VEO C2 werd gespeeld. Deze ploeg
was dit seizoen al 3x eerder de tegenstander en 3x wist Valto vrij eenvoudig te winnen. Deze zaterdag had
Valto helemaal geen kind aan deze tegenstander en werd er 2-19 gewonnen. Op 26 mei staat er een
belangrijke wedstrijd op het programma, uit tegen Dubbel Zes. Thuis werd er in een off-day voor Valto
verloren van deze ploeg. Als er nu gewonnen wordt met meer dan 2 doelpunten verschil, dan zit het
kampioenschap er nog in.
Valto C3 was vrij. Zaterdag 26 mei spelen zij tegen Velocitas C2 waar uit 9-9 gelijk tegen werd gespeeld.
Valto C4 kreeg net als de vorige competitiewedstrijd Weidevogels C2 als tegenstander. Dat werd de eerste
competitieoverwinning voor de C4 en dat smaakte natuurlijk naar meer! Ook deze keer wist Valto de
wedstrijd naar zich toe te trekken en werd er met 4-2 gewonnen. Welliswaar een kleinere uitslag dan de
vorige keer maar gewoon voldoende voor 2 wedstrijdpunten! Zaterdag 26 mei komt Refleks C2 op bezoek.
Uit werd hier van verloren maar in deze wedstrijd had wel meer gezeten. Misschien dat jullie ze thuis wel
kunnen pakken!
Valto D1 heeft nog niet veel punten gehaald in de Hoofdklasse gewenningspoule. Afgelopen zaterdag stond
KCC D1 op het programma. Door vakantie en blessures was de D1 niet compleet maar gelukkig waren er
invallers die de D1 kwamen versterken. Aan de uitslag te zien was het een gelijk opgaande wedstrijd maar
wist KCC aan het langste eind te trekken. Er werd met 9-11 verloren. Op 26 mei speelt de D1 al haar laatste
wedstrijd van dit seizoen, uit tegen RWA. Deze ploeg staat onderaan met slechts 1 punt. Hopelijk weet Valto
dit zo te houden en pakken wij de overwinning!
Valto D2 ging op bezoek bij Fortuna D3. Thuis werd hier 3-9 van verloren en ook nu was Fortuna de
sterkere partij. Er werd met 6-3 verloren. Zaterdag 26 mei spelen jullie tegen koploper VEO D1 waar de
eerste wedstrijd nog knap 11-10 van gewonnen werd.
Valto D3 speelde een sterke wedstrijd tegen Achilles D2. Met rust stond de D1 al met 0-7 voor. Begin van de
2e helft had Achilles een opleving waarin zij er 4 scoorden. Daarna was het de beurt weer aan Valto die het
afmaakte met 4-12. Op 26 mei spelen jullie tegen Fortuna D4. Afhankelijk van het resultaat van Fortuna
tegen Excelsior, zou dit wel eens een belangrijke wedstrijd kunnen worden op weg naar een
kampioenschap?
Valto D4 was vrij. Op 26 mei gaan zij op bezoek bij Excelsior D4, de enige ploeg waar Valto van wist te
winnen deze kampioen. Hopelijk weten jullie dit te herhalen!
Valto D5 had 2 weken geleden al moeite met GKV D1 maar deze keer was GKV niet een maar twee maten
te groot voor Valto. GKV wist maar liefst 15x te scoren en Valto lukte dat helaas niet een keertje deze
wedstrijd. Zaterdag de 26e spelen jullie tegen Dijkvogels D3. Thuis werd hier 0-4 van verloren maar
misschien zit er dit keer meer in!
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VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Avanti net als vorige wedstrijd. Toen was het gelijkspel. Dus
dit keer wilde jullie natuurlijk winnen. Helaas lukte dit niet en moesten jullie met lege handen weer terug naar
De Lier. Volgende week zijn jullie vrij, maar hopelijk weten jullie de week er na weer te winnen!
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag net als drie weken geleden tegen Avanti E3. Toen wisten jullie te
winnen.. De eerste tien minuten werden jullie volledig overklast door Avanti en kwamen jullie 0-4 achter.
Daarna gingen jullie het gooien moeilijker maken waardoor Avanti een stuk trager ging spelen. De ruststand
was 2-4 en met nog tien minuten op de klok stond het 4-5 en was alles weer mogelijk! Jullie kwamen 6-5
voor, Avanti maakte 6-6 maar direct daarna de 7-6 en later nog de 8-6. Gewonnen!! Het was een leuke,
sportieve en spannende wedstrijd en jullie zijn knap terug gekomen! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E3 zit dit veldseizoen in een erg lastige poule. Dit bleek ook afgelopen zaterdag weer toen jullie
moesten aantreden tegen ONDO E3. Helaas was ONDO een maatje te groot en wisten jullie niet te winnen.
Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E4 speelde erg goed afgelopen zaterdag tegen ONDO. In de vorige wedstrijd tegen ONDO verloren
jullie, maar daar hadden jullie van geleerd, want afgelopen zaterdag konden jullie goede tegenstand bieden.
Er werd gewonnen met 14-8! Goed gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO F1 Begon erg sterk afgelopen zaterdag tegen Dijkvogels. Jullie wisten het de tegenstander erg lastig
te maken om de korf te vinden. Uiteindelijk liet het uithoudingsvermogen jullie in de steek en kon Dijkvogels
uitlopen. Helaas wisten jullie niet te winnen, maar jullie hebben erg goed jullie best gedaan! Aanstaande
zaterdag zijn jullie vrij in verband met Pinksteren.
VALTO F2 was afgelopen zaterdag vrij en is aanstaande zaterdag weer vrij.
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO F2. Vorige wedstrijd speelde jullie gelijk tegen ONDO,
dus afgelopen zaterdag gingen jullie vol voor de winst. Helaas lukte dit niet en nam ONDO de punten mee
naar huis. De eindstand was 9-15. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO F4 was afgelopen zaterdag vrij en aanstaande zaterdag staat er weer geen wedstrijd op het
programma.
VALTO F5 speelde afgelopen zaterdag uit tegen Avanti en begon de wedstrijd sterk. Jullie kwamen al snel
op voorsprong. Jullie speelden goed samen en iedereen liep voor elkaar zodat jullie goed tot de kansen
kwamen. Ook wist iedereen te scoren en gaan jullie in de komende twee wedstrijden zelfs strijden voor het
kampioenschap! Super knap! De wedstrijd eindigde in 4-12. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Valto 1 mocht vorig weekend als enige ‘aftrappen’ in een
korfbalvrij weekend en verloor helaas tegen SKF. Dit weekend
stond de reis naar Harderwijk op het programma om tegen Unitas
te spelen. Valto 1 startte met Ron in de basis om te proberen
e
Unitas te verrassen en dit pakje de 1 helft goed uit. Helaas
e
kwam Unitas in de 2 helft goed terug en verloor Valto 1 alsnog
met 18-14. Valto 2 speelde in Delft tegen Excelsior een belangrijke wedstrijd tegen de nummer 3 uit de
e
poule. Bij winst kan er volgende wedstrijd, thuis tegen Rohda 3 het 2 kampioenschap van dit jaar binnen
e
worden gehaald. In een goede wedstrijd kon het 2 uitlopen naar een mooie 15-21 winst. Volgende wedstrijd
tegen Rohda 3 heeft Valto 2 dus alle mogelijkheden om kampioen te worden!
Valto A1 moet nog een aantal punten sprokkelen om niet de degraderen uit de OK voor A jeugd. Tegen de
nummer 8 KCR kwam de A1 moeilijk uit de startblokken maar uiteindelijk liepen zij uit naar een mooie 12-20
winst. De A1 zal proberen om tegen nummer 5 Die Haghe nog wat punten binnen te halen en ook Tempo
(nmr 2) staat nog op het programma.

Trainers- coaches inventarisatie
Frank de Rijcke heeft de schone taak op zich genomen om samen met de TC de nodige trainers- en
coaches inventarisatie te doen. Op deze manier kan de TC weer een volledige trainers en coaches bezetting
rond krijgen voor alle jeugdteams in het nieuwe seizoen. Heb je Frank of een andere TC'er nog niet gezien?
Geef het even aan en dan kijken we samen naar volgend jaar! Zonder vrijwilligers geen Valto!

Veo Toernooi op donderdag 10 mei
Het jaarlijkse VEO toernooi was ondanks de gewijzigde opzet dit jaar een succes! De aanwezige Valto
teams hebben een mooie korfbaldag gehad.
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Herhaling van berichten
Johan van de Meer uit de Technische Commissie
Johan van de Meer heeft na jarenlange vrijwillige inzet de Technische Commissie vanaf afgelopen maart
verlaten. Johan heeft zich jarenlang ingezet op verschillende vlakken en de laatste jaren vooral in het stukje
trainers / coaches werven en begeleiden. Dit proces liep meestal van februari tot aan de start van de
competitie in september! Omdat Johan per het einde van het seizoen de TC wilde verlaten maar zijn
werkzaamheden meestal nog voortduurden tot ver later hebben we besloten om eerder afscheid te nemen
en zijn taken tijdelijk onder te brengen bij de andere leden.
Omdat we een goede verdeling van taken in de TC willen hebben hebben we daarom plek voor meerdere
nieuwe TC'ers! Het takenpakket is nog in te vullen dus kijk snel in deze bijblijver of online als je interesse
hebt!

Westlands Kampioenschap 2 vs 2
Op 23 mei organiseert Valto wederom het Westlands Kampioenschap 2 vs 2 in De Lier! Van 18:30 tot 20:30
strijden de A, B en C jeugd uit het Westland om de winnaar van het WK 2 vs 2 te worden. Inschrijven kan
nog steeds op wk2tegen2.nl maar schiet wel op.. de plekken zijn bijna vergeven.

Schema toptrainers Valto 6 / 8
woensdag 19:15 – 20:15 uur
16 mei
Thom
23 mei
Laurens
30 mei
V8
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl

Schema toptrainers VALTO 6 / 8
Woensdag 19:15 – 20:15 uur
25 april
Laurens
2 mei
Meivakantie
9 mei
Meivakantie
16 mei
Thom
23 mei
Laurens
30 mei
V8
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@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 zaterdag
Bij VALTO thuis
Bij Valto 5 en Valto D1 moesten we zelf een scheidsrechter leveren. Valto 5 ging
niet door omdat OZC geen team op de beenkon brengen en Valto D1 is door Max
gefloten.
Wedstrijdsport buiten VALTO
• Rick en Alex samen waren vrij maar Alex heeft nog wel zelf gefloten. Dit was Sporting Delta 3 - Oranje
wit 3.
• Alex meldt: fysiek harde wedstrijd met in de eerste helft 3 langdurige blessures. Het jeugdige SD dacht
het Oranje Wit moeilijk te kunnen maken, echter de “oudjes” van OW speelde slim. Mede door verkeerde
keuzes van SD een terechte overwinning voor OW 13-17.
• Thijs floot GKV 2 – ODO 2 en meldt dat het spannend was met 1 gele kaart. Uitslag 16-15 en volgens
mij trok GKV 1 ook aan het langste eind tegen ODO 1. Dus slecht resultaat voor onze buren.
• Jan heeft Achilles 1 in goede banen geleid. Volgens mij tegen Fortis 1 (geen onbekende van Valto 1) en
winst voor Achilles.
• Cock was ook bij Achilles actief. Weet hiervan geen uitslag.
Klasse mannen!
Komend weekend
Is een vrije zaterdag en voor 26 mei zijn de scheidsrechters nog niet aanwezen. Wel de gastheren J.
Scheidsrechter Gastheer
11:00 Valto A2 Maassluis A2

(Wim van Dalen)

12:30 Valto A1 Die Haghe A1

(Wim van Dalen)

14:00 Valto 2

Rohda 3

(Pleun Poot)

15:30 Valto 1

Swift 1

(Pleun Poot)

Rick en Alex krijgen misschien ook nog een aanwijzing. Denk eigenlijk niet voor het Pinksterweekeinde.
Wordt meestal pas op maandagavond bekend.
Succes mannen!!
Gastheercoördinator Peter

Technische Commissie VALTO zoekt: doeners, denkers en aanpakkers!
De Technische Commissie van VALTO bestaat momenteel uit vijf leden. Johan van de Meer heeft afscheid
genomen van de TC na jarenlange vrijwillige inzet en vanwege het wegvallen van Johan en om meer ruimte
te maken voor andere activiteiten binnen de commissie zijn we op zoek naar versterking.
Momenteel kennen we verschillende rollen binnen de commissie:
* Wedstrijdsecretaris zaal
* Wedstrijdsecretaris veld
* Coördinator E,F en Kangoeroes
* Coördinator C,D
* Coördinator A,B
* Voorzitter Technische Commissie / Coördinator Senioren
Sommige rollen worden gecombineerd en naast dat dit niet de voorkeur heeft is het belangrijk om af en toe
nieuwe leden (met nieuwe ideeën) te verwelkomen in de commissie. Daarom zijn we ook op zoek naar
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minimaal 1 kandidaat die met ons mee wil denken op het gebied van Technische Zaken. Voorbeelden zijn:
jeugdbeleid, trainingsintensiteit, begeleiden van trainers en coaches en ondersteunen met meer algemene
zaken zoals het opstellen van verschillende planningen of schema’s. Maar ook onderdelen zoals
(jeugd)clinics of ondersteunen / organiseren van andere evenementen behoort tot een mogelijk takenpakket.
Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om aan dé sportvereniging van het Westland te willen werken.
Ervoor gaan en zorgen dat de bijna 400 leden die we nu hebben Goed en Gezellig kunnen korfballen!
Wil je helpen maar weet je niet precies wat jouw rol zou kunnen zijn binnen de TC? Stuur een berichtje, bel
of mail en dan gaan we met elkaar in gesprek om te kijken wat bij je past.

BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN
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 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.
e
Degene die bij dienst 1 van zaterdag als 3 genoemd staat kan om 9.15 uur beginnen.
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 voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966

Datum

Dag

Tijds
duur

Bezetting 1

17 mei

Do

19.30-23.30

Patrick
Boeters

24 mei

Do

19.30-23.30

Arie Dijkstra

26 mei

Za

8.15-12.00

26 mei

Za

12.00-15.00

Sandra
Kortekaas
André van
Geeste

26 mei

Za

15.00-18.00

26 mei

Za

17.30-20.30

Janine Krapels
Valto 7

Bezetting 2

Bezetting 3

Jolanda de
Meulmeester

Wendy vd Meijs

Helma Stolze
Marjo
Hoogerbrugge
Valto 7

Hilde vd Mark
Nico
Kolenbrander
Valto 7

Ass keuken

Keuken

Valto 7

Nick Voskamp en
Niels vd Lingen

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:

18/5 D1
25/5 C4
1/6 C3
8/6 C2
15/6 B3
22/6 B2
29/6 B1
Alvast bedankt voor jullie inzet!
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Edith van Geest

NIEUWE EDITIE WK 2 TEGEN 2!
CKV VALTO organiseert op woensdag 23 mei 2018 de derde editie van het Westlands Kampioenschap 2
tegen 2 korfbal voor alle A, B en C jeugd uit het Westland. Na twee geslaagde edities breiden we stapje voor
stapje uit, dit jaar mag ook CKC Maassluis deelnemen aan het spectaculaire evenement.
- SPELUITLEG Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner strijden tegen een ander
koppel. Om het uitdagend te maken hebben we de regels van vorig jaar verbeterd, natuurlijk kun je nog
steeds een driepunter scoren vanaf je eigen korf en zijn doelpunten vanaf de achterkant twee punten waard!
De inloop van het evenement start om 18:00 uur. Om 18:30 uur zullen de eerste wedstrijden gespeeld
worden en om ongeveer 21:30 uur is het evenement afgelopen.
- AANMELDEN & INFORMATIE Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op: www.wk2tegen2.nl
Haal jij dit jaar de finale met je partner? Let op: er mogen maximaal 10 teams deelnemen per categorie (Cpoule / A&B-poule), VOL = VOL!!!
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SCHOOLKORFBALTOERNOOI OP WOENSDAG 6 JUNI
Woensdag 6 juni is weer het jaarlijks
schoolkorfbaltoernooi, voor de groepen
3, 4 en 5 van de basisscholen. Voor de
kinderen die mee willen doen, houd deze
datum dus vrij in je agenda!
Uiteraard hebben we die middag (en op
maandagavond 4 juni als de trainingen
zijn) weer veel vrijwilligers nodig, dus
mocht je in de gelegenheid zijn, dan kun je
je alvast opgeven!
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra

mail: schoolkorfbal@ckv-valto.nl

Korfbalmasterz bij Valto
De afgelopen tijd zijn er weer een hoop
korfbalmasterz bijgekomen! Dat is goed om
te zien, maar we zijn er nog niet. We hopen
dat er nog meer teams naar de 100% gaan de komende tijd.
Voor de oplettende lezer: afgelopen week stond in
Team
Gehaald Nog te halen % Behaald een bericht dat de deadline 1 mei was, terwijl in de
Valto 1
7
2
78% e-mail 31 mei genoemd stond als datum. De juiste
Valto 2
7
3
70% datum is 31 mei, dus iedereen heeft nog twee
weken om zijn spelregelbewijs te halen.
Valto 3
4
10
29%
Voor vragen kun je contact opnemen met Marije,
Valto 4
4
9
31% marije.van.dalen@ckv-valto.nl, of Fiona,
Valto 5
8
4
67% fiona.rijsdijk@ckv-valto.nl.
Valto 6
0
11
0%
Valto 7
5
5
50%
Valto 8
12
0
100%
Valto A1
4
6
40%
Valto A2
4
7
36%
Valto A3
1
10
9%
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Roepnaam
Maaike
Naomi
Frank
Bart
Zane
Laurens
Kevin
Nikki
Lisanne
Romee
Sanne
Floris
Ruben
Mees
Lisa
Kees
Petra
Roland
Esmee
Thomas
Ruben
Lisanne
Frank
Hans
Hellen
Esther
Ilse
Mark
Mellanie
Anna
Marije
Ruud
Jelle
Gerda
Petra
Marleen
Fiona
Sjors
Bart
Martin
Marco
Jolanda
Peter
Michiel
Arie
Rosanne
Leonie
Max
Sheila
Myrte

de
van
de

van

de
van

de

vd

vd

van
van

de

van

de
van den

van
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Achternaam
Ridder
Grootscholten
Rijcke
Leeuwen
Roo
Verbaan
Bernard
Spronsen
Onck
Valstar
Raadt
Muyen
Hoogerbrugge
Koole
Rijcke
Verkade
Dijkstra
Ende
Binnendijk
Ris
Kester
Berg
Poot
Ridder
Korteland
De Jong
Korteland
Van Geest

Behaald
20-11-2016
6-1-2017
6-1-2017
15-3-2018
29-4-2018
4-5-2018
7-5-2018
31-8-2016
11-9-2016
7-11-2016
6-2-2017
15-3-2018
2-4-2018
29-4-2018
1-4-2018
2-4-2018
29-4-2018
29-4-2018
17-11-2016
15-3-2018
2-4-2018
29-4-2018
16-3-2018
2-4-2018
3-4-2018
23-4-2018
23-4-2018
25-4-2018

Team
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Noordam
Staalduine
Dalen
Stolze
Boeters
Kester
Jong
Slaman
Rijsdijk
Jansen
Muyen
Boekestijn
Stolze
Berkhout
Rijcke
Bos
Hoogerbrugge
Staalduinen
Oosterhout
Hulsebosch
Herbert
Sevinga

3-5-2018
4-5-2018
8-3-2018
31-3-2018
3-4-2018
5-4-2018
10-5-2018
19-11-2017
8-3-2018
15-3-2018
15-3-2018
19-3-2018
19-3-2018
31-3-2018
1-4-2018
2-4-2018
2-4-2018
2-4-2018
3-4-2018
21-11-2016
16-4-2018
29-4-2018

5
5
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
A1
A1
A1
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Vera

Lagerwerf

Stijn
Twan
Inge
Fleur
Rianca
Lotte

Vrugt
Boers
Dop
Duin
Aarts
Geest

van
van
van
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A1

25-3-2018
2-4-2018
13-4-2018
13-4-2018
22-3-2018
3-4-2018

A2
A2
A2
A2
A3
x
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Wedstrijdverslagen
VALTO na goede start weer met lege handen.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Met nog drie wedstrijden te gaan in de OKB is ons vlaggenschip weer op de zevende plaats beland, nadat
KVS de thuiswedstrijd tegen Fiks, wat vier basisspelers miste, had weten te winnen. VALTO 1 zal er dus vol
tegenaan moeten en voor een stunt moeten gaan tegen Unitas, Swift of Nieuwerkerk. VALTO 2 staat er
prima voor om dit seizoen de dubbel te pakken. Door het verrassende verlies van DES 3 bij Rohda kan
VALTO 2 in de laatste thuiswedstrijd tegen datzelfde Rohda het kampioenschap binnen halen. Zij moesten
dit weekend wel hun grote doelpuntenmaker, Ron, afstaan aan het vlaggenschip in de hoop met een
veranderde opstelling punten te kunnen pakken in Harderwijk. VALTO 2 bleek over nog meer
doelpuntenmakers te beschikken en won vandaag ook “gewoon” met 15-21 in Delft van Excelsior 3 en ligt
dus prima op koers voor de bubbels. Op 26 mei wordt dus de kampioenskraker gespeeld voor onze eigen
Villa aan de Veilingweg tegen, het niet te onderschatten, Rohda 3. Er stond vandaag ook een belangrijke
wedstrijd op het programma voor onze junioren. Ook zij vechten tegen degradatie en moesten daarom
vandaag winnen van KCR A1 om de aansluiting met de nummer 6 De Meervogels A1 te houden. Zij deden
wat er van hen verwacht werd en wonnen met 12-20, waardoor onze A1 nu, door het verlies van de
Meervogels, weer boven de rode streep staat. Er zullen nog wel twee finales moeten worden afgewerkt,
waarin zij het moeten opnemen tegen Die Haghe A1 en Tempo A1. Zij spelen 26 mei ook thuis in het
voorprogramma van de kampioenskraker van VALTO 2, dus kom gerust een uurtje eerder naar de Villa om
de junioren te steunen in hun strijd om lijfsbehoud.
Voor VALTO 1 lijkt het een héél lastige opgave te worden om onder de beslissingswedstrijd uit te komen.
Vandaag stond de kraker tegen Unitas/Perspectief op het programma die in banen geleid werd door het duo
Ringma en de Vree. Dit arbitrale koppel hebben we al meer mee mogen maken dit seizoen en ook vandaag
zouden zij hun stempel weer op de wedstrijd zetten. Marrien had voor deze wedstrijd besloten om in een
ander opstelling te starten, in de hoop dat hierdoor de punten mee naar De Lier zouden gaan. Bart begon
vandaag op de bank, waardoor de herenkoppels helemaal op de schop gingen. Kevin speelde vandaag
naast Ron en Frank zou met Laurens moeten proberen de kastanjes uit het vuur te halen vandaag. Ook
Naomi bleef aan de kant door de blessure die zij vorige week opgelopen had in Veenendaal. Het was dus
even wennen aan elkaar in de beginfase en was het de thuisploeg die na drie minuten de score opende.
Binnen een minuut wist Iris de gelijkmaker binnen te schieten. Beide ploegen gaven elkaar weinig ruimte,
waardoor de doelpunten in het begin schaars waren. Met treffers van Ron en Kevin wist VALTO het eerste
gaatje te slaan naar 1-3. Even later werd de marge drie na de 2-5 van Ron. Even later kreeg VALTO een
strafworp toegekend, maar deze was helaas niet aan ons besteed en werd even later het verschil weer twee
in plaats van vier. Laurens en Ron zorgden nog wel voor 3-6 en 4-7, maar we raakten niet los van de
thuisploeg. De met scherp schietende Harderwijkse dames zorgden met twee treffer weer voor de
aansluiting bij 6-7 met nog drie minuten tot de rust. Weer kreeg VALTO een strafworp mee, die door Frank
gewoon werd afgemaakt. De laatste minuten naar de rust speelde VALTO niet goed uit. Hierdoor kreeg
Unitas nog te veel kansen om weer de aansluiting te krijgen. Deze werden door Unitas met twee handen
aangepakt en wisten zelfs in de laatste seconden voor de rust een 9-8 voorsprong te nemen.
De rust had VALTO niet de nodige scherpte teruggegeven die zij in het eerste kwartier hadden. De
aanvallen bleven niet lekker lopen. De thuisploeg zat ook niet lekker in de wedstrijd, maar wist wel te
profiteren van deze situatie. Na vijf minuten was het verschil opgelopen naar 11-8, maar leek VALTO door
de doelpunten van Judith en Maaike weer helemaal terug in de wedstrijd bij 11-10. Laurens had de
gelijkmaker in handen toen hij zijn tegenstander voorbij was, maar zijn doorloop niet kon afmaken door het
duwtje in zijn rug van zijn tegenstander. Dit werd echter niet gezien door het arbitrale duo en werd het even
later in plaats van 11-11 door wederom een Unitas dame 12-10. Dit verschil zou VALTO niet meer hersteld
krijgen. Unitas kreeg de 13-10 op een presenteerblaadje van de arbitrage, maar VALTO bleef aangehaakt
dankzij Kevin, Iris en Mees tot 15-13. Er waren nog tien minuten te gaan toen de Unitas dames met drie
treffers op rij de wedstrijd in het slot gooiden. Met nog zeven minuten op de klok was het natuurlijk nog wel
mogelijk, maar dan moeten beide ploegen wel blijven korfballen. De thuisploeg ging begrijpelijkerwijs sterk
vertraagd spelen en stelden de schoten onbestraft wel erg lang uit. VALTO moest wel alles op alles zetten
en nam hierbij niet altijd de meest goede kansen, waardoor er veel één schots aanvallen waren. Judith zou
drie minuten voor het einde de uitslag op het bord schieten, waarna Unitas de wedstrijd rustig uitspeelde. Na
deze 18-14 nederlaag was het hopen dat de wedstrijd in Veenendaal tussen SKF en KVS goed voor ons zou
aflopen. SKF kon de voorsprong van 9-7 na de rust niet vasthouden en wist nog ter nauwer nood een
nederlaag af te wenden en met 20-20 de punten te delen. Het is dus nu wel echt vijf voor twaalf voor ons
vlaggenschip en staan zij voor de schier onmogelijke taak om tegen Swift of Nieuwerkerk nog punten te
pakken. Nou zijn er dit seizoen al verrassende uitslagen te zien geweest in deze poule waar iedereen van
elkaar lijkt te kunne winnen. De volgende wedstrijd tegen Swift, wat zich na de winst op Nieuwerkerk ook in
de kampioensstrijd gaat mengen, heeft VALTO in ieder geval weer hun eigen publiek achter zich staan,
waardoor zij wellicht boven zichzelf uit kunnen stijgen. Er staan op 26 mei dus een drietal wedstrijden op
veld 1 geprogrammeerd, waar uw aanmoedigingen meer dan welkom zijn.
De Bijblijver, 14 mei 2018
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Tot 26 mei dus? Afgesproken!!
Arno van Leeuwen.

Valto D1 - KCC D1
Zaterdag kwam KCC D1 naar De Lier om tegen onze D1 te spelen.
Het zou een spannende strijd worden omdat ze allebei 2 punten hebben uit 4 wedstrijden. Maar ook omdat
wij Finne, Mieke en Kees moeten missen.
Maar zoals wij onze D1 kennen gingen ze er vol voor. Ze zorgde er ook binnen 5 minuten al voor dat ze 2-0
voor kwamen. Maar helaas liet KCC het niet zo makkelijk door gaan. En vochten terug dat het met de rust al
4-4 stond. Na de rust was Isa gewisseld voor Jill. De eerste minuten in de tweede helft bleef de stand staan.
Maar na een minuut of 5 kon KCC toch weer wat punten scoren en wisten ze een voorsprong op ons te
houden. Wij bleven strijden en kwamen iedere keer weer erg dichtbij. Maar helaas verloren wij deze pot met
9-11.
Bedankt Marith, Isa en Jill voor het invallen en bedankt Max voor het fluiten.
Groetjes Sven.

Valto E2
Na twee weken rust weer een wedstrijd. Tegenstander Avanti E3.
Het was om 11 uur al lekker warm. Dèon, Lars, Mike, Jette en Anouk waren er klaar voor.
Tenmiste.. De eerste 10 minuten leek de tegenstander sterker. Er waren genoeg kansen voor Valto, maar ze
wilden er niet in. Na de eerste 10 minuten was de stand 0-4.
Het leek al een beetje een gelopen race.
Ik weet niet was Lysanne tegen de kinderen heeft gezegd, maar ze kwamen sterk terug. In de rust stond het
2-4.Ze begonnen er weer in te geloven.. De limonade in de pauze deed ze goed, want ze gingen steeds
beter overspelen.Ze speelden de tweede helft duidelijk beter dan de tegenpartij en dat was te zien aan de
score. De eindstand 8-6.
Supergoed gedaan! In de warmte van 0-4 terugkomen tot deze winst!
Jette, bedankt voor het invallen!
Anouk Koole en Louise

VEO Hemelvaartstoernooi F1
Vandaag mogen we weer heerlijk gaan korfballen en hebben er veel zin in. We verzamelen in de ochtend bij
de Villa en zodra we compleet zijn rijden de auto's opweg naar VEO. Bij aankomst lopen we het terrein op en
zoals altijd op zoek naar het Valto legioen. Helaas kan Bas niet mee doen, maar we hebben versterking
gekregen van Rosan en van Lucy. Lisanne heeft samen met Elise de taak coach te zijn vandaag. Met de
wedstrijdinfo op zak zijn we klaar voor onze eerste wedstrijd. De kantine van VEO staat pal naast het veld,
mooi even snel een bakkie koffie en thee halen. Het wordt een wedstrijd van Jongens tegen onze Meiden.
Volgens Kees een mooi begin, iets met mannen en niet luisteren en vrouwen weten het beter. Nou ja hij had
gelijk, de meiden spelen een fijne wedstrijd en winnen van de jongens van Phoenix F1 met 8-2. De dames
komen ook met een grote glimlach van het veld. Even pauze en klein beetje tijd om met elkaar te spelen.
Volgende wedstrijd is tegen Olympia F1. Wat zijn ze toch super met elkaar aan het werk. En dat wordt
beloont met een 5-0 overwinning. Ze gaan in vreugdepas terug naar het legioen. Daar strijken we even neer.
Tijd voor een boterham en er worden snoepjes over en weer uitgedeeld. Beetje fris maar de sfeer is top. We
verzamelen ons weer bij het veld om ons klaar te maken tegen KVS F1. Met gretige blikken staan ze klaar,
wat fijn dat de C3 komt aanmoedigen. Bedankt hoor jongens en meiden. Hoewel we 0-2 achter komen
blijven ze knokken en door hard te werken winnen we met 4-2. Zou het dan toch gaan gebeuren, misschien
dan toch een beker naar huis. Wat een spannende wedstrijd, het gaat gelijk op maar deze wedstrijd weten
we nipt niet te winnen. Dat moet even verwerkt worden, maar alle ouders aan de zijlijn hebben echt van jullie
genoten. Wat hebben jullie fantastisch samen gewerkt en mooi spel laten zien. Rosan en Lucy heel erg
bedankt voor jullie bijdrage. We waren een topteam met elkaar. Lisanne en Elise heel erg bedankt voor het
coachen. Terug naar huis en de rest van de dag relaxen.
Namens alle ouders van dit team

Valto F3
Vorige wedstrijd hadden we gelijk gespeeld tegen Ondo. Dit keer kwamen ze bij ons op bezoek. Vanwege
de vakantie waren Tim, Daan en Don er niet maar gelukkig konden Luna en Veerle van de F2 invallen. Een
team vol meiden ! Het ging een tijd redelijk gelijk op maar het was een lastige wedstrijd. Op het laatst was
Ondo toch wat scherper en feller en liepen ze toch nog wat verder uit qua punten. Het werd 9-15.
Groetjes Marjan en Stacey
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16

Dit jaar organiseert de Activiteiten Commissie van Valto voor iedereen weer een Eindmiddag.
Deze middag wordt het seizoen 2017 - 2018 op een gezellige en feestelijke manier afgesloten.

Wanneer?
Aanwezig:
Start:
BBQ:

Zaterdag 16 juni 2018
11.30 uur
12.00 uur
17.00 uur

Na aanleiding van vele positieve reacties van vorig jaar staat de einddag weer in het teken van het DuoSchottoernooi. 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 14+ op. Dit kan zijn met je coach,
trainer, vader, moeder, opa, oma, tante, oom, grote nicht, neef of andere Valto leden / spelers. 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 16 juni in je agenda, ga op zoek naar een leuk/gezellig/goed maatje en
geef je op via de website!
Opgeven kan tot woensdag 6 juni op www.ckv-valto.nl/einddag
We sluiten de middag af met een prijsuitreiking en een heerlijke BBQ. Inschrijven kan je doen ook
op de bovenstaande link. Wil je alleen komen BBQ-en, dan kan dat uiteraard ook!
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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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dje) grill
burger
1 kipmin
ute stea
k
1 stokje
so
slager!) uvlaki (aanrad
er van d
e
1 bollet
je huza
ren
Stokbro
od & kru salade
ide
Friet me
t diverse nboter
sauzen

té
er
es sa grillburg
j
k
o
t
2s
je)
e
ood
1 (br worstje ensalad er
r
t
q
a
1 bb tje huz uidenbo
e
r
l
n
l
1 bo rood & k se sauze
b
er
Stok
t div
e
m
Friet

KINDERM
ENU 1,
à €3,50:

, à €11,5

KINDERMENU 2,
à €3,50:
Patat
Saus
Frikadel

Via de website: www.ckv-valto.nl/einddag kunnen jullie je opgeven voor de
BBQ en/of het duo-schottoernooi.
De sluitingsdatum is woensdag 6 juni! !
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