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Feestweek met een zwarte rand 
 
De week begon zo mooi. 
 
Wakker worden met het kampioenschap van Valto 2. Menigmaal gezegd, maar echt een prestatie om die 
dubbel te pakken en volgend jaar dus op een goed niveau te spelen. Maar natuurlijk ook de B1 en F2 die het 
presteerde bovenaan te eindigen in hun poule, één wedstrijd voor het einde. Maar zeker ook genoemd 
worden. Het was een ontbijtje in warme zon op het terras van je vakantiebestemming. Een lekker gevoel. 
De zon maakte plaats voor donkere wolken en aansluitende stortbuien. Meer dan we konden hebben in De 
Lier. Zou dit een teken zijn? Dinsdag daardoor geen training, of het moest een zwemles geweest zijn. We 
zijn hier natuurlijk wel wat gewend, maar dit was heftig. Toch was iedereen meteen aan het schoonmaken 
toen de zon weer ging schijnen. Het leven gaat door. 
 
Rond het middaguur was het tijd voor de lunch. En wat voor een. Ik had het gerecht voor deze feestweek al 
op vrijdag ingefluisterd gekregen. Ik wilde eigenlijk meteen aan iedereen vertellen wat de kok hier voor ogen 
had, maar moest het nog even voor me houden. De beschrijving op het menu moest nog worden gemaakt 
en kwam pas gedurende de week officieel naar buiten. Het nieuws voelde als een mooie wandeling naar een 
idyllisch kustplaatsje, waar je met de zon hoog in de lucht, de warme wind door je haren en het uitzicht over 
zee geniet van de lekkerste gerechten die je in tijden geserveerd hebt gekregen. Valto mag in 2019 en in 
2020 het Nederlands Kampioenschap veldkorfbal organiseren! We hebben het bid geschreven en de 
opdracht gekregen. Tijdens het schrijven en ook nu weer als ik het teruglees, zie ik wat we allemaal doen en 
gedaan hebben. Al twee keer een eindtoernooi georganiseerd, een jaarlijks topfeest, al die andere 
activiteiten met hulp van al die vrijwilligers. Het sportcomplex dat we hebben en wat het volgend jaar tijdens 
het NK op 22 juni moet worden, met tribunes, entree, horeca en alles wat erbij komt kijken. Het is een groot 
compliment voor de vereniging en we gaan volgend jaar aan het Westland laten zien wat topkorfbal is. 
 
Wederom donkere wolken, het zou toch niet … en jawel, weer stortbuien. Kort en hevig. Maar ook nu weer 
klaarde het op. De zon was sterk en kwam er doorheen. Tegen het einde van de dag was het zo lekker als 
een warme namiddag op hetzelfde terras als waar we de dag begonnen. Moe maar voldaan, zin in wat 
komen ging. Een super gezellige, erg geslaagde sponsorbijeenkomst. Met uitleg door Arjo óver het merk Big 
Green Egg (tevens sponsor Valto B3) en de kookkunsten óp de Big Green Egg door chefkok Dennis, 
aangevuld met uitleg over en het schenken van de best bijpassende wijnen door Jorien van slijterij Van 
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Lenteren uit Maasdijk. Aanwezig als voorzitter, maar zeker ook als sponsor was het echt genieten. Mijn dank 
gaat dan ook uit naar de genoemde heren en dame, maar ook naar alle aanwezige sponsors en de 
sponsorcommissie die er samen voor zorgen dat Valto kan zijn wat ze is. Het hoofdgerecht van deze week 
was geslaagd. 
 
Het toetje moest nog komen. De zon had echter wel plaatsgemaakt voor wolken. En hier en daar een mistig 
miezerbuitje. Het was grijs. Het was kil. Valto 5 zou wel kampioen worden, net als Valto E4 en F5. Bij Valto 1 
hing er een gespannen sfeer. De spelers, reserves en staf maakten zich op voor de eerste finale. Bij winst 
was er grote kans op behoud in de vorig jaar zo zwaarbevochten overgangsklasse. Bij verlies wachtte 
sowieso een beslissingswedstrijd, een tweede finale. Hoewel de score mager was, was de inzet meer dan 
goed, met als resultaat een score van de tegenstander die nog magerder was dan die van ons. Winst dus. 
Maar nog geen feest. Het wachten was op de concurrent. Bij verlies was het wel feest. Bij winst nog niet. De 
concurrent verloor. Wij nog een jaar door. Het werd feest. Of toch niet? 
 
Heel even was daar de blijdschap, gevolgd door de harde realiteit van de dag. De donkere wolken waren 
weer terug. Wat er al aan leek te komen, maar wat we niet willen zien gebeuren, gebeurde toch. In dezelfde 
middag bereikte ons namelijk het bericht dat Miep van Dorp niet meer bij ons is. Miep heeft jarenlang 
gekorfbald, net als haar man Huib, oud-voorzitter en tegenwoordig gastheer. Naast de supporter van Huib, is 
ze ook veel als supporter langs het veld aanwezig geweest. Bij wedstrijden van de selectie, maar ook bij de 
wedstrijden van haar korfballende kinderen en kleinkinderen. De hele familie is al heel lang actief binnen 
Valto en hoewel ze de afgelopen tijd steeds minder aanwezig was vanwege haar ziekte, zal het gemis niet 
minder groot zijn. We wensen Huib, Hellen, Jan, Twan, Ilse, Martine, Thijs, Jelle, Renske, Annemieke, Arco, 
Vera, Iris en Tom veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
Zo eindigt de week met een bittere nasmaak. De korfbalcompetitie is inmiddels afgelopen, we gaan ons 
langzaam opmaken voor het schoolkorfbaltoernooi, de einddag en het jeugdweekend. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Programma komende week 

 
Nog maar 1 wedstrijd en dan is het afgelopen met de competitie. 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te 
fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
 
Bij VALTO thuis 
Op Valto 4 en Valto C2 was niet ingetekend. 
Max nam Valto 4 voor zijn rekening. Valto C2 was verplaatst naar vrijdagavond 
maar gaf ook uitdagingen om hier iemand voor te vinden. 
 
En dezelfde vrijdagavond werd er nog gezocht naar scheidsrechters voor D2, D4 
en B3. 
Cock nam uiteindelijk B3 voor zijn rekening. Johan D4 en D2 vast ook wel iemand.  
 
Fijn dat het toch weer geregeld is! 
 
Valto 3 
De scheidsrechter van Valto 3 zorgde ook nog voor wat reuring. Een kwartier voor die tijd was hij er nog niet 
en ondanks de situatie met zijn schoonmoeder was Jan bereid te fluiten. Gelukkig verscheen de 
scheidsrechter toch nog en dat was maar goed ook want tijdens Valto 3 kregen Jan en Ilse het belletje. 
Familie van Dorp: veel sterkte de komende tijd om het gemis van Miep te verwerken. 
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Wedstrijdsport buiten VALTO 
• Rick en Alex zijn naar DOS geweest. Rick meldt “een wedstrijd om directe degradatie uit de 

Hoofdklasse. DOS moest met 5 punten verschil winnen om veilig te zijn, zo niet dan handhaafde OVVO 
zich in de Hoofdklasse. Het was een echte degradatiewedstrijd, DOS heeft even op virtuele handhaving 
gestaan maar uiteindelijk won DOS wel met 12-14, maar op basis van onderling resultaat handhaafde 
OVVO zich. En Alex meldt: “slechte degradatiewedstrijd, waarin DOS de benodigde voorsprong voor 
handhaving onnodig weggaf. Winst en degradatie voor DOS 12-14 

• Cock floot bij Dubbel Zes. Weet hier verder geen details van. 
 
Klasse mannen! 
 
Komend weekend 
Nog wat beslissingswedstrijden maar feitelijk is het seizoen afgelopen. 
Hoewel ik zag dat Ruben K en Thijs nog actief zijn op het NK D hoofdklasse. Veel succes! 
 
Hiermee sluit ik het seizoen af en gaan we met zijn allen richting een korfballoze tijd. Ik denk dat ik volgende 
seizoen de draad weer op pak om te schrijven over het wel en wee van onze mannen in het zwart. 
 
   Gastheercoördinator Peter 

Uitslagen zaterdag 2 juni 2018 
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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
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Nabeschouwingen 
 
Op een enkele wedstrijd na zit het seizoen er weer op. Een seizoen met heel veel kampioenschappen (V2 
en V5 werden beiden zelfs 2 keer kampioen). Daarnaast was de mooiste prestatie wellicht nog wel de 
handhaving van het eerste in het debuutjaar in de Overgangsklasse. De laatste nabeschouwingen van het 
seizoen dus. Ik wens iedereen een fijne vakantie en volgend jaar gaan we er met zijn allen weer hard 
tegenaan! 
Groeten, 
Thom Voskamp 
 
VALTO 1 trok naar Nieuwerkerk om daar tegen de plaatselijke CKV op jacht te gaan naar de laatste 
strohalm. Er moest gewonnen worden en daarnaast Valto ook nog afhankelijk van het Middelburgse Swift, zij 
moesten winnen van Valto’s concurrent KVS. De ‘Vissen’ hadden voorafgaand aan de laatste speelronde 
twee punten meer dan Valto, maar op onderling resultaat sloeg de wijzer door naar de Lierse kant.  
In een wedstrijd die bol stond van de spanning, maar zeker niet van het goede korfbal en de vele doelpunten 
(6-7 ruststand) was het Valto dat regelmatig aan de juiste kant van de score stond. Toen het eindsignaal 
klonk, had Valto in ieder geval gedaan wat het moest doen: winnen van zaalhoofdklasser Nieuwerkerk. De 
wedstrijd in Zeeland was een half uur later begonnen, dus begon het lange wachten. De tekenen waren 
goed, Swift had de gehele wedstrijd een voorsprong van 8 punten. Naar mate het einde naderde, kwam KVS 
echter steeds dichterbij. 6 goals verschil, 5 goals, 4 en zelfs even op 3. Daarna pakte Swift het echter weer 
op en lieten ze KVS niet meer dichterbij komen. Het werd 26-23 voor Swift en dat betekent dat Valto volgend 
jaar wederom Overgangsklasser is! Een prima prestatie in het debuutjaar op dit niveau en in een ijzersterke 
poule.  
VALTO 2 haalde vorige week het kampioenschap binnen tegen Rohda 3. De laatste wedstrijd van dit zeer 
succesvolle seizoen was voor het tweede tegen KVA 3. Een ploeg die in De Lier wel verslagen was, maar 
niet al te overtuigend (19-13). Overtuigend was het afgelopen zaterdag zeker wel. De doelpuntenmachine 
was goed geolied van de week en draaide op volle toeren. De ‘30’ werd net niet gehaald, maar de 14-28 
overwinning betekende wel dat het tweede KVA dubbelde en zo ook de laatste wedstrijd van het seizoen 
overtuigend won. Volgend jaar mag het tweede dus op het veld in de eerste klasse acteren, en in de zaal 
zelfs in de Reserve Overgangsklasse.  
VALTO 3 speelde thuis tegen de ongenaakbare koploper Tempo. Tempo verloor slechts één wedstrijd. De 
uitwedstrijd ging voor V3 kansloos verloren, maar afgelopen zaterdag was dit zeker niet het geval. Het derde 
kon goed mee, maar kon net niet voldoende weerstand bieden om voor een puntje te gaan. Door de 15-17 
nederlaag eindigt het seizoen voor het derde met een plek in de middenmoot van de 2e klasse, een prima 
prestatie.  
VALTO 4 sloot de competitie af op eigen veld tegen Futura 3. Werd er uit nog dik gewonnen van de Haagse 
ploeg, afgelopen zaterdag liep het allemaal even anders. Het vierde kwam niet lekker in het spel en kon niet 
aan de goede kant van de score komen. De 12-16 nederlaag zorgde echter niet voor wisselingen op de 
ranglijst. Het vierde sluit de competitie af met een derde plek op de ranglijst, net voor nummer 4 Futura.  
VALTO 5 stelde vorig week al promotie naar de 3e klasse veilig, maar deze week moest het kampioenschap 
binnen gesleept worden. In de eerdere ontmoeting dit seizoen werd er nog verloren van Thor, de 
tegenstander van afgelopen zaterdag. Dat het vijfde niet twee keer de kaas van het brood zou laten eten 
werd al heel snel duidelijk. Thor had helemaal niets in te brengen, van begin tot eind. Door de 25-11 
overwinning is het kampioenschap binnen voor het vijfde. Concurrent Erasmus heeft evenveel punten als het 
vijfde, maar het onderlinge resultaat is miniem in het voordeel van ons eigen vijfde. Proficiat! 
VALTO 6 kon ook nog kampioen worden, dan moest er echter wel gewonnen worden van concurrent Avanti 
8. Werd er verloren, was de ploeg uit Pijnacker kampioen. Het leek er op dat het zesde bevangen werd door 
de kampioensspanning, want het kwam nooit echt lekker in de wedstrijd. Avanti speelde als een kampioen 
en gunde het zesde weinig kansen. Het werd 21-11 voor de ploeg uit Pijnacker, waardoor zij de kampioen 
zijn. Het zesde sluit de competitie woensdag af met een inhaalwedstrijd tegen Gemini.  
VALTO 7 ging in Bleiswijk op zoek naar de eerste punten van de tweede helft van de veldcompetitie. Dit 
moest gebeuren tegen Weidevogels, de nummer 3 van de poule (van in totaal 4). Het zat er lange tijd in dat 
het zevende minimaal één punt ging halen, maar het mocht uiteindelijk net niet zo zijn. Er werd met een 
miniem verschil verloren: 17-16.  
VALTO 8 zou bij winst op Excelsior zichzelf ook kampioen mogen noemen. Dan moest er dus wel gewonnen 
worden van de directe concurrent. Een lastige opgave, maar zeker niet onmogelijk. Thuis werd er met één 
punt verschil verloren (14-15), iedere winst met meer dan één doelpunt verschil was dus voldoende. Het 
werd echter een deceptie voor het achtste. De Delftenaren vonden zichzelf bij het laatste fluitsignaal aan de 
juiste kant van de score en mochten daarom de taart aansnijden. De taart die geregeld was voor het achtste 
werd niet verspild, deze werd geschonken aan het 1e, dat handhaafde in de OK! 
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A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Tempo A1. Op verzoek van Tempo was de wedstrijd verzet naar de ochtend en 
zodoende moest de A1 al vroeg op pad. Gelukkig stond er niks meer op het spel, omdat de A1 zich vorige 
week al wist te handhaven in de overgangsklasse. Thuis wist de A1 toch wel enigszins verrassend te winnen 
van de nummer 2 uit de poule met 21-11. Dit keer was Tempo duidelijk de betere en werd er met 25-14 
verloren. Hiermee eindigt de A1 op de 5e plek met 12 punten uit 14 wedstrijden. 
VALTO A2 speelde uit tegen Dijkvogels A1. Thuis haalde de A2 aanvallend niet haar niveau en werd er met 
5-19 van deze ploeg verloren. Dit keer ging het aanvallend wel wat beter, maar werden de kansen aan de 
andere kant soms iets te makkelijk weg gegeven, al moet ook gezegd worden dat Dijkvogels van afstand op 
sommige momenten wel erg scherp was. Helaas dus ook in de laatste wedstrijd geen punten voor de A2, het 
werd 23-12. Hiermee eindigt de A2 op de één na laatste plek met 5 punten uit 12 wedstrijden. 
VALTO A3 speelde uit tegen Phoenix A2. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen, 10-9. Nadat vorige 
week thuis verloren werd van ODO A2, stond er voor de A3 niks meer op het spel, want ODO en KVS 
zouden onderling gaan uitmaken wie er kampioen ging worden in de poule. Misschien dat het daarom niet 
zo wilde lukken bij de A3? Dit keer was Phoenix namelijk de betere ploeg en ging er met de winst vandoor, 
15-7. De A3 blijft nog wel net boven Phoenix in de ranglijst en eindigt op de 3e plek (competitie van 4) met 5 
punten uit 6 wedstrijden. 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen KOAG B2. Vorige week werd het kampioenschap al binnengehaald en 
gevierd, maar natuurlijk wilde de B1 de ongeslagen status behouden door ook de laatste wedstrijd te 
winnen. Uit was het een moeizame wedstrijd, die uiteindelijk met 10-16 gewonnen werd. Dit keer werd het 
een makkie en liet de B1 zien de terechte kampioen te zijn: 24-12. En dus 12 punten uit 6 wedstrijden en de 
zo belangrijke promotie naar de 1e klasse. 
VALTO B2 speelde (uit) voor de 6e keer dit seizoen tegen Phoenix B1. Twee keer eerder wist de B2 nipt te 
winnen, maar de andere drie keren was de winst voor Phoenix. Voor de zaal wist de B2 nog samen met 
Phoenix B1 kampioen te worden op het veld, dit keer kon Phoenix bij winst kampioen worden samen met 
Pernix B1. Al gauw werd duidelijk dat Phoenix het kampioenschap niet meer uit handen ging geven, want 
VALTO kwam er nauwelijks aan te pas. Het werd 12-5 en daarmee eindigt de B2 op de gedeelde 2e plek (en 
tevens laatste plek), met 2 punten uit 6 wedstrijden. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Fortuna B4. Een paar weken geleden werd er uit tegen Fortuna met 10-10 
gelijkgespeeld. Ook in de zaal waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, want toen wisten ze allebei een 
keer nipt te winnen. Dit keer was VALTO echter een stuk beter dan Fortuna en werd het verschil vooral 
verdedigend gemaakt, er werd met 10-2 gewonnen. De B3 eindigt hiermee met 6 punten uit 6 wedstrijden op 
de gedeelde 2e plek. 
 
Valto C1 kreeg Vitesse C1 op bezoek. Van deze ploeg had Valto dit seizoen al twee keer gewonnen. Er 
stond niets meer op het spel dus de C1 kon vrijuit spelen. Dit zag je terug in de score want Valto scoorde er 
rustig op los en hield het verdedigend goed dicht. 18-8 was de uitslag en hiermee is de C1 2e geworden in 
de poule.  
Valto C2 speelde haar laatste wedstrijd van dit seizoen vrijdagavond al zodat Fiks C1 mee kon naar de 
kampioenswedstrijd van hun 1e in Harderwijk. Net als de uitwedstrijd kreeg de C2 het voor elkaar om met 0-
3 achter te komen voordat er zelf gescoord werd. Er werd met een 1-4 stand gerust. Na rust werd het beter 
dicht gehouden en ging Valto meer variëren waardoor ook aan Lierse zijde doelpunten gingen vallen. 
Uiteindelijk werd er met 6-4 gewonnen! Hierdoor zijn jullie 2e geworden in de poule. 
Valto C3 ging op bezoek bij Avanti C3. Thuis werd hier nog 6-8 van verloren maar deze laatste wedstrijd 
zette de C3 alles op alles om het seizoen winnend af te sluiten. Dit lukte met een keurige 5-9 overwinning. 
Hiermee is de C3 gedeeld 3e geworden in de poule, samen met de tegenstander van deze zaterdag, Avanti. 
Valto C4 ging op bezoek bij kampioen GKV C2. Thuis werd er dik van deze ploeg verloren maar nu stond er 
een tot in de tenen gemotiveerd Valto binnen de lijnen en dat maakte echt het verschil. Valto scoorde er 
lekker op los en GKV kwam niet in het spel door goede onderscheppingen van Valto. Zo werd een jaar met 
maar een paar overwinningen winnend afgesloten en hebben jullie kunnen laten zien dat jullie echt gegroeid 
zijn dit jaar. Een mooie gedeelde 2e plaats is de beloning! 
 
Valto D1 was al klaar met hun competitie en heeft dus zaterdag niet gespeeld. Uiteindelijk is de D1 5e 
geworden in een poule van 7 maar hebben zij wel kunnen spelen in de Hoofdklasse en dus flink tegenstand 
mogen ervaren.  
Valto D2 begon sterk aan de competitie door van de latere kampioen te winnen. Helaas was dat ook meteen 
het hoogtepunt van deze competitie en werden er daarna geen punten meer bij gesprokkeld. Ook afgelopen 
zaterdag tegen Avanti D4 wilde het niet lukken. Er werd met 3-4 verloren. De D2 eindigt helaas op de laatste 
plaats deze competitie. 
Valto D3 had geen kind aan Excelsior D3. Uit werd er nog nipt verloren van deze ploeg maar nu was Valto 
heer en meester. Met rust stond Valto al 7-0 voor en ook de tweede helft verliep goed waardoor er met 11-2 
werd gewonnen. Valto D3 eindigt hierdoor netjes op de 2e plaats.  
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Valto D4 kreeg laat op de zaterdag DES D2 op bezoek. Uit werd hier met 6-5 van verloren, deze keer werd 
het een hele andere wedstrijd. Valto was duidelijk de sterkere ploeg en wist maar liefst 15 keer te scoren. 
Omdat DES maar 3x de korf wist te vinden, werd het een mooie 15-3 overwinning op deze laatste 
competitiezaterdag. Hiermee eindigt de D4 samen met DES op de 2e plaats in de poule. 
Valto D5 speelde tegen kampioenskandidaat Lynx D1. Uit werd er 7-5 van deze ploeg verloren en ook nu 
was het verschil weer 2 doelpunten in het voordeel van Lynx. Valto verloor deze laatste wedstrijd met 3-5. 
Helaas geen punten deze competitie en dus de laatste plaats. 
 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen en jullie wisten het seizoen af te 
sluiten met een mooie overwinning op Excelsior E1. Het was een spannende wedstrijd, maar jullie wisten te 
winnen met 17-16. Goed gedaan! Jullie zijn op de derde plaats geëindigd in jullie poule. 
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Maassluis. Vorige keer wisten jullie niet te winnen, dus jullie 
hadden wat recht te zetten. Dit deden jullie erg goed en pakte een 0-9 voorsprong. De tweede helft ging het 
iets meer gelijk op, maar jullie wisten wel te winnen met 10-14. Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie op 
een mooie tweede plaats zijn geëindigd in de poule. Knap gedaan! 
VALTO E3 speelde de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Fortuna en helaas wisten jullie ook deze 
wedstrijd niet te winnen. Maar zie het als een compliment: jullie hebben de rest van het seizoen zo goed 
jullie best gedaan dat jullie nu op het veld heel erg hoog ingedeeld waren. Jullie hebben het erg goed 
gedaan afgelopen seizoen! 
VALTO E4 IS KAMPIOEN!! Jullie wisten het nog erg spannend te maken, maar uiteindelijk wisten jullie toch 
te winnen van Weidevogels met maar 1 puntje verschil: 9-8! Jullie hebben er hard voor gewerkt en zijn 
daarom de terechte kampioen! Gefeliciteerd! 
	
VALTO F1 heeft er een feestje van gemaakt afgelopen zaterdag tegen Weidevogels. Er werden trucjes 
gedaan en drollopen genomen (aldus Bas). Jullie hadden de grootste lol en dat is het allerbelangrijkste! En 
jullie wisten deze laatste wedstrijd ook nog te winnen met 7-13. Goed gedaan! Jullie zijn op de derde plaats 
geëindigd in de poule.  
VALTO F2 IS KAMPIOEN!! Eigenlijk was het vorige week zaterdag al zover, maar afgelopen zaterdag 
waren jullie helemaal compleet dus kon het goed gevierd worden! De wedstrijd ging niet helemaal foutloos. 
Jullie hebben bijna de hele wedstrijd voor gestaan, maar aan het einde van de wedstrijd was DES net iets 
feller en wisten zij te winnen. Gelukkig was het kampioenschap al binnen en kon dit goed gevierd worden na 
afloop van de wedstrijd! Jullie hebben het verdiend meiden! Goed gedaan! Gefeliciteerd! 
VALTO F3 speelde de laatste wedstrijd tegen Avanti waar jullie vorige keer van wonnen. Helaas hadden 
jullie deze wedstrijd iets meer moeite met de schakeling naar de verdediging waardoor de tegenstander veel 
kansen kon nemen. Helaas verloren! Maar jullie hebben het goed gedaan dit seizoen! 
VALTO F4 speelde afgelopen zaterdag tegen Refleks. Helaas wisten jullie de laatste wedstrijd van het 
seizoen niet te winnen. Jullie zijn op een mooie derde plaats geëindigd in de poule. Goed gedaan! 
VALTO F5 IS KAMPIOEN!! Onze F5 die per sinds deze tweede helft van het veldseizoen wedstrijdjes speelt 
is kampioen geworden! Super knap! Jullie begonnen jullie kampioenswedstrijd tegen De Haghe afgelopen 
zaterdag goed en kwamen al snel op voorsprong. Deze voorsprong wisten jullie de hele wedstrijd vast te 
houden door goed voor elkaar te lopen en snel de bal over te gooien. Dit resulteerde in een 3-10 winst! 
Gefeliciteerd!! 
 

Miep van Dorp 
Op zaterdag 2 juni 2018 is Miep van Dorp-van der Windt overleden. 

Er is gelegenheid tot condoleren donderdag 7 juni van 19.00 – 19.45 uur in de 
Vredekerk, Prinses Irenestraat 1 in De Lier. 
 
De Dankdienst voor haar leven wordt gehouden vrijdag 8 juni om 10.30 uur in de 
Vredekerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Burg. 
Crezéelaan 28 in De Lier. 
  
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in gebouw ’t Centrum, 
Hoofdstraat 100 in De Lier. 
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Gezocht: Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon 
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in Vreeloo (2 dagen). En is bedoeld voor de 
basisschool groepen 5 t/m 8, met als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen. 
 
Wat doe je zoal? 
 
• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle Lierse basisscholen. 
• Je verwerkt de inschrijvingen. 
• Overleg met Vreeloo. 
• Contact met deelnemende sportverenigingen. 
• Mail en telefoon verkeer beantwoorden (vragen mbt teams ed). 
  
Op de dagen zelf: 
 
• Tribunes klaarzetten. 
• Standen verwerken. 
• Omroepen. 
• Prijsuitreiking. 
 
Meer info kun je vinden op: www.lso.dlier.nl of je kunt contact opnemen met Anita Herbert (herberta@live.nl). 
 

 
 

Shirtjes op weg naar het nieuwe Seizoen 
Na alle wedstrijden van een mooi seizoen, is het weer tijd voor aandacht aan de Valto kleding!	
Graag willen we dit jaar de kleding door geven van team 2017/2018 aan het team 2018/2019. 

• Voor de meeste teams is het overdragen naar hetzelfde team 
• Voor de Senioren blijft het materiaal bij dezelfde teams. 
• Voor de volgende teams moet er gewisseld worden: 

Van 1718 Naar 1819 Materiaal Sponsorlogo’s op het product 
Valto E1/2 Valto D1 Tassen t Strijpje 

Valto D3 Valto D1 Shirts 
Westland Kasonderhoud, HV Keukens, 
Ambivent 

Valto D5 Valto D2 Shirts Vreugdenhil Transport, VG Orchids 
Valto D4 Valto D3 Shirts Bouwmeester Transport 
Valto D1 Valto D4 Shirts Lansbergen en KSP Sales 
Valto D2 Valto D5 Shirts Van Wensen 

  
Verander het niet van team (naam), draag het dan over aan de ‘nieuwe’ coach. 
Let nog wel even op de andere acties. 
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Lijst met coaches en/of teamvertegenwoordigers voor het komende seizoen om aan over te 
dragen: 
S1819 Coach 2018/2019 
Valto A1 Nikki Koster & Luuk Jansen 
Valto A2 Ron Boekestijn 
Valto A3 Martin van der Eijk & Nico Ridder 
Valto B1 Pieter van Muijen & Frank de Rijcke 
Valto B2 Mark van Geest & Nikki van Spronsen 
Valto B3 Trainers: Linda Bouwman & Petra Dijkstra 
Valto C1 Simon Kok & Bart van Leeuwen 
Valto C2 Mees Koole en Floris van Muijen 
Valto C3 Thijs Dijkstra & Romee Valstar 
Valto C4 Stijn Vugt 
Valto D1 Sheila Herbert & Thomas Ris 
Valto D2 Rolf Jansen & Sjors Jansen 
Valto D3 Helen Lochmans 
Valto D4 Lysanne van Venetien 
Valto D5 Bart van Muijen & Thom Voskamp 
Valto E1 Vera van der Eijk & Bas Ridder 
Valto E2 Romy van der Berg & Mandy Herbert 
Valto E3 Laura van der Eijk & Iris Lagerwerf & Vera 

Lagerwerf 
Valto E4 Rianca Aarts & Ilse Slaman 
Valto E5 Lisette van Dijk & Myrte Sevinga 
Valto E6 Noa de Meulmeester & Iris van Paassen 
Valto E7 Daan van Oudheusden & Lisa van Wingerden 
Valto F1 Lisanne Onck en Maaike Ridder 
Valto F2 Lisanne Onck en Maaike Ridder 
Valto F3 Lisanne Onck en Maaike Ridder 
Valto F4 Lisanne Onck en Maaike Ridder 
  
De shirtjestassen hebben de volgende aantallen met de volgende maten: 
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Acties voor uiterlijk 16 juni: 

• Check de materialen. 
o Kloppen de maten met het overzicht? 
o Is er schade? 
o Maak de tas netjes voor volgend jaar en ruim ballen op in het ballenhok. 

• WhatsApp het volgende aan Ramona (06 24283910): 
o Foto’s van tekortkomingen (schade) 
o Fouten in de maten administratie 
o Missende materialen 
o Iedere jeugdspelers shirtjes tas moet 2 hesjes hebben. Meld het als je er meer of 

minder hebt. Heb je te veel hesjes, stop ze dan in de doos in het tassenrek speciaal 
voor het inleveren van deze hesjes. Heb je te kort, pak het dan daar uit. 

• Draag je materiaal over naar het team van volgend jaar. En app (Ramona) wie de tas 
heeft ontvangen en hem de zomer bewaard. 

• Pas het label aan van de shirtjestas die je hebt ontvangen. Graag een nieuw papiertje 
met dikke stift de team cijfer/letter erop. 

• Lever spullen in als je een selectie verlaat. Meld tekortkomingen als bovenstaand en 
lever binnen een week na je laatste wedstrijd het materiaal in, in het tassenrek (in een 
plastic tasje met een briefje met je naam en eventuele opmerkingen over de staat van het 
materiaal) en app (Ramona) wanneer je dit gedaan hebt. 

  
Vriendelijke groeten, 
  
Ramona van Dijk en Michiel van den Bos 
 
 
  



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend.. 
 
De laatste strohalm voor Valto 1. Missie: het winnen tegen zaal Hoofdklasser 
CKV Nieuwerkerk en hopen dat Swift (#2) wint tegen op dat moment #6 KVS. 
Valto 1 begon goed, kwam aardig mee met Nieuwerkerk. Soms net een puntje achter, soms gelijk maar een 
groot deel van de wedstrijd voorstaan. Eindstand: 12-15, Valto 1 wint! Deel 1 van de missie geslaagd. Een 
half uur later zou Swift – KVS eindigen, wat volgens sommige naar competitievervalsing riekt. Swift op 24-16 
voor, hoort dat SKF wint en kampioen is en is dus kansloos. KVS hoort dat wij winnen en dat zij alle zeilen bij 
moeten zetten. 24-16 wordt 24-22. Maar Swift recht de rug, gunt het de Westlanders meer dan de vissen en 
verslaat KVS. Valto 1 handhaaft zich in haar 1e jaar in de Overgangsklasse B. Wat een resultaat! 

Valto 2 speelt haar laatste wedstrijd tegen KVA 3 en besluit haar fantastische jaar (2 kampioenschappen!) af 
te sluiten met een gala voorstelling. Valto scoort 2x zoveel als KVA en besluit het jaar met een 14-28 winst. 
De nodige versnaperingen komen er aan te pas voordat de reis naar De Lier wordt ingezet. Daar opnieuw 
feest!  

Op de pupillen tijd van 09:30 speelt Valto A1 een wedstrijd tegen Tempo A1. Een sterke ploeg die Valto de 
nodige kopzorgen zou bezorgen. De Alphenaren zijn een stap te sterk voor de Lierenaren en winnen zo ook 
met 25-14. Het jaar afgesloten met behoud in de Overgangsklasse en dat is mooi. Volgend jaar een nieuw 
jaar voor deze sterke selectie teams!  

Nederlands Kampioenschap Veld Korfbal 

Super trots ben ik, wij, op de werkgroep die het bid heeft uitgebracht om het NK Veldkorfbal naar het 
Westland te halen. De komende twee jaar mag Valto dit fantastische evenement organiseren en dat gaan 
we zoals altijd doen: met en voor elkaar. We hebben hulp nodig van alle Valto vrijwilligers, komend jaar 
wordt het NK jaar!  

Teamindelingen Jeugd Valto seizoen 2018-2019 
De indelingen van de jeugd staat sinds vorige week online. Deze zijn te vinden via: http://ckv-
valto.nl/indelingen-jeugd-2018-2019/  

Trainingstijden einde seizoen jeugd 

Vanaf maandag 4 juni geldt het onderstaande trainingsschema: 

Dinsdag: 
18.00 – 19.00 uur (C-teams) 
19.00 – 20.00 uur (B-teams) 
20.00 - 21.00 uur (A-teams) 

Donderdag: 
18:00 – 19.00 uur (E & F-teams) 
18:30 – 19.30 uur (D-teams) 

Tot en met donderdag 21 juni a.s. wordt dit schema gehanteerd waarna het korfbalseizoen wordt afgesloten 
met het jeugdweekend. 
 
Teamindelingen Senioren Valto seizoen 2018-2019 

De indeling van de senioren teams voor komend seizoen zullen op een later moment gepubliceerd worden. 
Blijf de website en de Bijblijver in de gaten houden voor updates hierover.  

Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
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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. 

• 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 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass 

keuken 
Keuken 

6 juni Wo 13.00-
15.00 

Janine 
Krapels 

Suzanne 
Oussoren 

   

6 juni Wo 15.00-
17.00 

Irma 
Koornneef 

Annemieke 
Dukker 

   

 

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: 

 
8/6 C2 
15/6 B3 
22/6 B2 
29/6 B1 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 

Korfbalmasterz bij Valto 
De deadline van 31 mei is alweer 
voorbij. Helaas heeft nog niet 
iedereen het spelregelbewijs. We 
hopen dat de laatse paar mensen 
komende week even de tijd nemen 
om alsnog het spelregelbewijs te 
halen, zodat we met de hele 
vereniging spelregel-proof zijn. Voor 
vragen kun je bij Marije terecht, 
marije.van.dalen@ckv-valto.n 
 
 
 
 
 
 
 
  

Team Nog te halen Naam 
2 1 Ron 
3 2 Laurens 

Frank 
4 3 Aileen 

Michael 
Alex 

6 9 Iedereen behalve Daniël 
7 2 Rinze 

Nathalie 
A1 2 Rick 

Vera 
A2 2 Iris 

Noa 
A3 2 Fabian 

Julia 
B1 3 Jan Pieter, Bas, Laura 
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Wedstrijdverslagen 
 
Sterk VALTO pakt laatste strohalm tegen CKV Nieuwerkerk. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
 

Na de oorwassing die ons vlaggenschip vorige week kreeg van KV Swift had het keurkorps van Marrien nog 
één kans in de competitie. In de voorbereiding naar deze belangrijke wedstrijd heeft het team dinsdagavond 
de koppen bij elkaar gestoken om een goed strijdplan te smeden. Donderdag werd dit strijdplan nog even 
verder uitgewerkt en was de ploeg klaar voor de laatste reguliere competitiewedstrijd bij en tegen CKV 
Nieuwerkerk. Het zonnetje liet ons vandaag wat in de steek en er kwam ook nog wat water naar beneden. 
Dit was voor de spelers veel lekkerder om te spelen en wij trekken gewoon wat meer kleding aan om het 
warm te hebben. De leiding in deze titanenstrijd lag in de handen van scheidsrechter van Vreeswijk met 
assistentie van de heer Keijman. Voor CKV Nieuwerkerk stond er vandaag niet meer dan de eer op het spel. 
VALTO stond met een héél andere doelstelling in het veld, want bij winst zou er vandaag zomaar direct 
handhaving in kunnen zitten. In deze knotsgekke poule met twee zaalhoofdklasse ploegen, een degradant 
uit de hoofdklasse en nog twee ploegen die ook vorig seizoen in de top van de overgangsklasse mee deden, 
moest VALTO zich als promovendus staande zien te houden. Vandaag zou afzwaaiend coach Marrien 
Ekelmans de kroon op zijn werk kunnen zetten door, na het kampioenschap vorig seizoen, in deze wedstrijd 
beslag op de veilige zesde plaats te leggen. Hiervoor moest dan wel van zaalhoofdklasser CKV Nieuwerkerk 
gewonnen worden. Hoewel zij als een van de weinige in deze poule nergens meer om speelden werden er 
vandaag geen cadeautjes weggegeven. Van begin tot het einde werd er door beide ploegen hard gewerkt 
om de overwinning binnen te slepen. De heren Van Vreeswijk en Keijman hadden er af en toe de handen 
aan vol, maar hebben het allemaal prima in de hand weten te houden. De beginfase was voor de thuisploeg 
die dan ook de score opende. Frank bracht ons even later langszij, maar even later keek VALTO toch weer 
tegen een kleine achterstand aan nadat de toegekende strafworp werd afgerond. Verdedigend hadden beide 
ploegen de druk er vol op, waardoor ook Nieuwerkerk maar moeizaam tot score kwam. In de zevende 
minuut zou Judith vanuit een vrije bal de stand weer gelijk brengen, waarna VALTO meer grip op de 
Nieuwerkerkse aanvallen kreeg. Na ruim tien minuten schoot Frank ons voor het eerst op voorsprong. De 
ploegen zouden om en om scoren met VALTO toch steeds aan de goede kant van de score. Na de 4-4 
waren het Iris en Kevin die het eerste gaatje van twee wisten te slaan, maar helaas kon het andere vak deze 
niet vasthouden. Acht minuten later was de stand weer gelijk en gingen beide ploegen op jacht naar een 
voorsprong in de laatste fase van de eerste helft. Het was uiteindelijk VALTO die op slag van rust een 
strafworp kreeg toegekend, welke door Frank koelbloedig werd verzilverd.  
In de rust werden alle kampioenen gehuldigd door Nieuwerkerk, waarna de titanenstrijd zijn vervolg kreeg.  
De 6-7 voorsprong voor de rust wist VALTO niet direct verder op te pakken. Er werden verschillende 
aanvallen gespeeld zonder resultaat voor beide ploegen. De thuisploeg wist na vier minuten dan toch weer 
de korf te vinden, maar VALTO hield de druk er vol op. Het Lierse publiek was gelukkig met velen aanwezig 
en lieten nog eens flink van zich horen. De Lierse verdediging stond als een huis, waardoor de aanval 
gelukkig lang kon zoeken naar de juiste kansen. Laurens en Judith wisten ons na tien minuten weer op 
voorsprong te zetten bij de 7-9 tussenstand. Niet veel later kwam Zané, die vandaag op de bank startte, 
binnen de lijnen op de plaats van Iris. Onze junior Maaike wist het verschil verder uit te bouwen naar 7-10, 
wat blijkbaar wel wat los maakte bij coach Leon Simons. Bart, die vandaag weer ouderwets heerste in de 
paalzone, zijn tegenstander moest het veld ruimen en er zo zouden er nog zeven volgen. Het haalde 
allemaal niets uit. Valto wist de voorsprong vast te houden en had op elk doelpunt van Nieuwerkerk een 
antwoord. De bloemenwinkel in Nieuwerkerk had vandaag een goede klant aan CKV Nieuwerkerk. Bij het 
tweede team had ik al een flink aantal bossen bloemen uitgedeeld zien worden aan vertrekkende spelers. 
Ook bij het vlaggenschip werd vandaag afscheid genomen van een iconische dame uit hun gelederen. Na 
de 11-14 van Maaike mocht Eunice Havelaar haar bos bloemen in ontvangst nemen en kreeg Judith een 
verse verdediger tegenover zich. Bart kreeg zijn eerste tegenstander weer terug, omdat ook Tim Nome zijn 
laatste wedstrijd in de selectie speelde en voor de bloemen naar de kant werd gehaald. Al deze afleiding 
was echter niet van invloed op de concentratie van ons vlaggenschip. Ze waren allang bezig met het 
veiligstellen van deze punten en er werd niets aan het toeval overgelaten. Met de juiste mensen op de juiste 
plaatsen wist VALTO lange aanvallen te spelen en aan de andere kant de bal steeds weer snel te 
onderscheppen of na één schot de rebound te pakken. De eindstand werd ook door ons op het bord gezet. 
Na de derde gescoorde vrije bal, Judith verzilverde vandaag weer 100% van de vrije ballen, van Judith klonk 
bij de 12-15 eindstand het laatste fluitsignaal van de prima leidende scheidsrechter van Vreeswijk. VALTO 
had vandaag gedaan wat het moest doen, maar nu was het nog wachten op de uitslag uit Middelburg waar 
KVS streed voor hun laatste kans. Via de KVS lifescore werd deze wedstrijd, die een half uur later begon, via 
Twitter gevolgd. Swift liet een voorsprong van acht slinken tot drie en je zag de gezichten van iedereen met 
gevoel voor VALTO strakker gaan staan. Niemand wist hoelang er nog te gaan was in Middelburg, maar 
gelukkig wist Swift de voorsprong in de slotfase te consolideren. Na de verlossende tweet met de einduitslag 
ging er dan ook een gejuich op in het Lierse kamp in Nieuwerkerk. Volgend seizoen dus ook gewoon 
overgangsklasse voor VALTO na deze overlevingstocht in deze loodzware poule. Helaas nemen we na deze 
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twee succesvolle seizoenen alweer afscheid van Marrien, die het niet kon weerstaan om bij Avanti in 
Pijnacker aan de slag te gaan in de hoofdklasse. Ik wil hem hier bedanken voor wat hij toch maar mooi 
bereikt heeft met deze jonge spelersgroep en heel veel succes wensen in Pijnacker. De kaarten zijn weer 
geschud voor dit seizoen. CKV Fiks heeft het kampioenschap binnen gehengeld na een spannende strijd 
met SKF, wat uiteindelijk de tweede plek nu deelt met runner up Swift. Sporting Trigon, wat vorig seizoen 
nog hoofdklasse speelde, zit in een neergaande spiraal en doet ook dit jaar een stapje terug. Door het 
onderling resultaat met KVS is VALTO op de veilige zesde plaats terecht gekomen. Zij zullen volgende week 
de strijd aanbinden met KVA uit Amstelveen voor behoud in de overgangsklasse. Voor VALTO zit het 
seizoen erop en is er weer even tijd voor andere dingen, hoewel er nog genoeg in de agenda staat.  
We zien elkaar weer, Arno van Leeuwen. 
 
Valto 5 - THOR 2.      

Hoofdsponsor: MELIOR 
De kronieken van Valto 5: de ontknoping 
Afgelopen zaterdag mochten wij aantreden tegen THOR. De enige tegenstander waarvan we hadden 
verloren in het eerste deel van de veldcompetitie. Maar in de zaal hebben we twee maal redelijk gemakkelijk 
de punten in de tas kunnen stoppen.  
Wij begonnen met de volgende giganten in het veld: reboundqueen Anna, ons skijuffie Mel, Boekie en de 
legende in de aanval. Coach D met Jan en Frillem op de bank, boom boom Ils, Essie, Hans de Lans en 
ondergetekende in de verdediging.  
Vanaf het eerste fluitsignaal wilden wij laten merken dat er bij ons op het sportpark niks te halen viel! Er werd 
hard gewerkt en gelopen voor elke bal waardoor er een leuk spel op de mat lag met veel kansen voor Valto. 
THOR had beduidend meer moeite met het vinden en creëeren van kansen waardoor er bij rust een 12-4 
voorsprong op het bord prijkte.  
In de rust met superlimo als drankje bespraken we het strijdplan voor deel twee van de wedstrijd. Iedereen 
speeltijd geven en het liefst 25 goals maken! Terwijl de tweede helft opstartte kregen de bezoekers langs de 
lijn een lekker kaasje of worst naar keuze. Geheel gesneden en klaar gemaakt door Anna van Vreeloo. 
Waarvoor dank.  
De tweede helft kwamen Jan en Fril voor Hans en ondergetekende in het veld. Jan was gretig om te laten 
zien dat die het kon want zijn gehele familie was aanwezig! Toen hij scoorde daalde er dan ook een terecht 
applaus op hem neer. De tweede helft was een er een waarbij Valto er lustig op los combineerde op zoek 
naar de 25 doelpunten. Boom boom Ils maakte haar naam waar en knalde ons iedere keer een stukje verder 
naar de 25.  
Vol bravoure riep zij: die 25e maak ik zo wel! En of het zo bedoeld was, in de laatste minuut knalde zij haar 
10e!! en onze 25e erin. Na het laatste fluitsignaal brak een klein feestje los, wij zijn KAMPIOEN ! Met de 
felicitaties van TC voorzitter Versteegen, de taart van bakker Piet, de foto's van Arie Dijkstra en de lekkere 
hapjes van Valto 5 werd het een geslaagde middag.  
Rest mij alle supporters te bedanken die er zijn geweest! Alle trouwe lezers van het afgelopen jaar die 
hopelijk hebben genoten van deze kronieken. Al mijn teamgenoten, (eerste helft veld Valto 2) Essie 
loepzuiver op de 4 meter lijn, Miekie Sulejmani niet te volgen in haar bewegingen, Hellen het Kanon 
Korteland, Skijuffie Mel, rebound queen (maakt niet uit hoe groot ze zijn, man of vrouw, deze dame wint het 
duel) Anna en natuurlijk Boom Boom Ilse met haar oneindige doelpunten productie. We vergeten de heren 
echt niet! Janneman Robinson erkend doelpuntenmaker en sterk in de duels om de rebound. HT alias de 
Legende, oud speler van Hoekse 1 en europa cup winnaar met die club, Mark van Geest de rommelaar. 
Frilhelm onze eigen Duitser, scoort alleen maar belangrijke doelpunten en een van de beste 1 op 1 
verdedigers van VALTO. Hans Ridder te paard, hoofdsponsor, Hans de Lans, sneller dan het licht en niet te 
volgen met de Hansu Hansu shuffle. Boeki Boekie Boekie! Spelverdeler, doelpuntenmaker, erkend blokker, 
traint nooit maar scoort bijna altijd en overal. Coach D, we moesten dit jaar veel voorzeggen, maar zeker de 
wedstrijd in de zaal tegen Weidevogels goed gewisseld. Gangmaker, zanger, MC, DJ, 
KAMPIOENENMAKER! 
Helaas zal er komend jaar geen stukje verschijnen van deze schrijver, ik heb een nieuwe uitdaging als 
verzorger van Lyra 1. Stoppen doe ik niet, dus soms zal ik als het past nog als speler op het veld 
verschijnen. Voor nu allen bedankt! 
Schrijver der kronieken van Valto 5, Michiel. 
 
VALTO B1 – Koag B2 
VALTO B1 is dit jaar lekker bezig. Vorige week werd dit maar al te goed bevestigd met een kampioenschap 
in de weede klasse. Behalve promotie naar de eerste klasse is hiermee ook onze doelstelling bereikt die van 
tevoren met het team hebben vastgesteld, kortom goeie zaken! 
Als kers op de taart mochten we vandaag nog de laatste wedstrijd spelen. Qua stand deed deze wedstrijd er 
niet meer toe, maar er waren genoeg andere zaken waarvoor we speelden: Allereerst wil VALTO B1 zijn 
sportieve plicht vervullen. Ten tweede was het vandaag de laatste wedstrijd van Julia van Geest en Liz van 
der Meer.  Tot slot speelde VALTO B1 haar laatste wedstrijd. 3 redenen om een goede wedstrijd neer te 
zetten met liefst een overwinning. =  
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Na een praatje, wat warmlopen en inschieten begon de wedstrijd. De scherpte die in de voorbereiding nog 
niet helemaal te zien was, was er wel degelijk. Dit werd meteen duidelijk na het eerste fluitsignaal. De B1’ers 
hadden er zin en dit was meteen terug te zien in het spel en stand. Na 5 minuten stonden we 6-2 voor. Dit 
verschil breidde zich gedurende de wedstrijd alleen nog maar uit. Na een ruststand van 11-3. Deed VALTO 
er nog een schepje bovenop. Het scoren ging als een trein. 5 minuten voor tijd was het dan zover. Liz en 
Julia beiden met goal(s) op zak kregen een laatste publiekswissel en werden bedankt voor hun diensten van 
het afgelopen jaar doormiddel van een bloemetje. Hierna ging de wedstrijd nog even door. Nog een paar 
schoten wisten de korf te vinden. Hiermee eindigde de wedstrijd met een keurige 24-12 overwinning. 
B1, we hebben een goed seizoen gedraaid met z’n alle en kunnen terugkijken op een leuk en geslaagd jaar. 
Uiteraard gaan we nog met de vereniging op jeugdkamp en staat er nog een einddag gepland. Natuurlijk 
gaan we ook nog snel een BBQ plannen om het jaar definitief af te sluiten.  
Publiek en reserves bedankt voor dit seizoen en vast en zeker tot volgend jaar! 
Groetjes, VALTO B1 
 
Valto D3- Excelsior D3 
Zaterdag heeft de D3 de laatste wedstrijd thuis gespeeld. Iedereen speelde sportief en enthousiast. En het 
scoren ging super ! In de 1e helft werd er zeer constant gescoord door de meiden. 1-0 door Rosan, 2-0 door 
Rosan, 3-0 door Rosan. Toen wisselen van vak en het werd 4-0 door Sanne, 5-0 door Diewertje, 6-0 door 
Maartje, 7-0 door Maartje, 8-0 door Sanne !! Na de rust kreeg Valto nog heel veel kansen die er allemaal niet 
in wilden. Maar in de laatste minuten werd het nog 8-1 , 9-1 door Daan, 10-1 door Maartje en 11-1 door 
Sanne. De jongens zorgden natuurlijk ook voor de juiste aangooi, de strakke verdediging en de snelle 
aanval. Na afloop heeft de D3 dit seizoen gezellig afgesloten met lekker pannenkoeken eten en laser 
gamen! 
 
 
Valto D5 – Lynx D1. 
Laatste wedstrijd van het seizoen. De tegenstander Lynx D1 kon deze wedstrijd kampioen worden. 
Vlak voor de wedstrijd raakte Ryan behoorlijk geblesseerd door een val op zijn pols. 
Gelukkig dat ik mijn zusje had meegenomen, zodat we toch genoeg wissels hadden. 
Coach Bart en Liesbeth konden niet bij de wedstrijd zijn. De moeder van Michelle en mijn moeder hebben 
langs de kant aanwijzingen gegeven. Ook alle andere ouders juichten ons toe. 
Het stond al gauw 0-2 achter maar daarna scoorde Iris een doorloop en toen nog één en toen stond het al 2-
2. 
Lynx scoorde de 2-3, maar Lucas maakte het voor de rust weer gelijk met 3-3. 
  
Na de rust kwam Lynx terug en uiteindelijk is het 3-5 geworden. Liesbeth kwam ook nog coachen. 
Zoals Lucas zei: We zijn eerste van onder geworden! Hahaha 
  
Na de wedstrijd heb ik chips uitgedeeld, omdat ik van korfbal afga. 
Daarna trakteerde Tristan z’n opa ook nog op ijs. 
  
Het was de allerleukste wedstrijd van dit jaar. 
  
Groetjes Elise 
 
Maassluis E2 – Valto E2 
Zaterdagmorgen 08h15 vertrokken we vol goede moed 
naar Maassluis. We konden geen kampioen meer 
worden, maar de 2e plek zat er nog wel in. 
Omdat Anne nog geblesseerd was, ging Lenne mee om 
het team van Lars, Mike, Deon en Anouk te versterken. 
Je hebt soms wel eens van die wedstrijden dat je kansen 
genoeg krijgt, maar ze er niet in gaan. 
Deze keer was dat anders. De eerste 10 min. scoorden 
Lenne, Deon en Anouk achter elkaar en stond het al 0-6 
voor Valto. In de 2e 10 minuten kwam Lars i.p.v. Lenne 
in het veld.  Door het goede overspelen van het team 
ging het scoren verder. Ook de tegenpartij wist inmiddels 
de korf te vinden. We gingen met 2-9 de rust in..  Zelfs 
na de rust bleef Valto goed verdedigen en bleef er 
gescoord worden. In no-time stond het dus 3-13. Maar 
toen kwamen de laatste 10 minuten. Lenne scoorde nog 
wel de 3-14, maar Valto dacht dat ze nu al wel 
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gewonnen hadden. Zo gingen ze dus ook spelen. Dit met een regenscore van de tegenpartij als vervolg. 5-
14, 6-14, 7-14... Oeps!  Dit gaat wel heel snel..    Gelukkig kwam de concentratie toch nog terug. En..... was 
het bijna tijd. Eindstand 9-14.    Trots en tevreden met een tweede plek!   We zijn na de wedstrijd in Villa 
Valto nog even gaan nagenieten van het seizoen.  Lenne, bedankt voor het invallen.  Lysanne bedankt voor 
het turbulente coachjaar.  Wij waren superblij met jouw als fanatiek coach!   
  
Groeten  Anouk. 
 
Valto E3 

 
Laatste wedstrijd van het 
seizoen! Hier vierde E3 dat ze 
het zo gezellig hebben gehad 
met elkaar! 
Deze heerlijke kwarktaart door 
Milan gemaakt smaakte zelfs 
goed als je niet wint… 
Ze speelden tegen Fortuna 
E3, en dit is een heel sterk 
team. 
Ze waren moeilijk te verslaan 
en dit is ook niet gelukt, al 
heeft dit Lierse E3 team zeker 
zijn mannetje gestaan!!! Ze 
hebben heel lekker gespeeld 
met een eindstand van 15-3 
voor Fortuna. 
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Die Haghe – Valto F5 
Een belangrijke dag vandaag voor de spelers van de F5. Het kampioenschap is binnen handbereik, maar 
dan moet er wel gewonnen worden. Hoe mooi zou het zijn, 1e competitieronde voor deze dames en heer en 
dan gelijk kampioen worden.. Op naar Den Haag!  
 
Wat leuk dat er zoveel supporters mee gingen en super tof dat ook Mandy de laatste 10 minuten nog langs 
de lijn verscheen, wat een verrassing! Er werd lekker gespeeld en gescoord. Het resultaat?? Dat is te zien 
op de foto, geen toevoeging nodig J 
 
Tessa, ontzettend bedankt voor al je inzet. Dankzij jou heeft dit team een hele leuke start van hun korfbal 
carrière gehad! 
 
Groetjes van Rosan & Caroline 
	

	
	
 

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	 
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Beste sportvrienden, 
 
Graag doen wij weer een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit De Lier. Wij willen jullie uitnodigen 
om deel te nemen aan het grootste en gezelligste sportevenement van De Lier: de Bradelierloop. Dit jaar 
zal de Bradelierloop gehouden worden op zaterdag 18 augustus. Dit is zoals gewoonlijk op de laatste 
zaterdag van het Bradelier feest en is  meteen een goede start/aanloop richting het nieuwe sportseizoen. 
 
Voor de jeugd zijn er 2 afstanden: 
 
1.000m voor de jeugd t/m 11 jaar   
2.500m voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. 
Op elke afstand zijn er prijzen voor de snelste 3 jongens en meisjes. 
Voor de snelste Lierenaar (Jongen en Meisje) per afstand is er een extra prijs!  
Voor de meer getrainde sporters is er keus uit de 5.000m of de 10.000m 
 
Extra info vind je op www.bradelierloop.nl .  
Heb je een vraag? Mail dan naar info@bradelierloop.nl 
Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook:  @bradelierloop 
 
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 18 augustus! 
 
Een sportieve groet, 
Bradelierloop 
Gert van der Schee 
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