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We gaan het helemaal anders doen 

Afgelopen weekend was er eentje in de categorie: die wil je vaker zien. Prachtig weer, mooie en spannende 
wedstrijden en veel punten voor Valto ploegen. Ik zag in ieder geval de C1, B1, A1, het derde, tweede en 
eerste winnen. En verder het overgrote deel van de andere teams, maar helaas die niet allemaal gezien. 
Gelukkig wel de eerste échte wedstrijd van de F4, dat tegen DES F1 liet zien al aardig wat stappen te 
hebben gemaakt in de oefenwedstrijden. 

De maandag er voor hadden we een algemene ledenvergadering, de voorjaarseditie. Met daarin een update 
over van alles dat gedurende het seizoen loopt en een kleine vooruitblik naar volgend seizoen en soms nog 
iets verder. Zo vertelde Marije over de acties die zijn geweest, nog lopen en gaan starten. Hiermee halen we 
jaarlijks een mooie bijdrage op en all vrijwilligers die zich daarvoor inzetten, wil ik hierbij nogmaals 
ontzettend bedanken! We komen ook steeds meer in de media, op verschillende gebieden, iets dat we 
blijven volhouden. Bart vervolgde met enkele nieuwtjes namens de TC. Zoals de komst van Erna als nieuwe 
trainer van de A1, die zij samen met Marcel onder haar hoede neemt. En de verlenging van Eric en Leon die 
nog een jaar doorgaan met de Valto-selectie. Daarnaast goed nieuws van het scheidsrechtersfront, want 
Max heeft (inmiddels afgelopen zaterdag) zijn examen gehad voor het bondsscheidsrechterschap. En 
geslaagd, dus van harte! Tenslotte gaan we ook weer trainers opleiden, zowel KT2 als KT3. 

Daarna was het de beurt aan Max zelf, voorzitter van het jeugdbestuur, om een tipje van de sluier op te 
lichten over wat ze allemaal hebben gedaan in de twee sessies die ze bij elkaar waren. Naast het eten van 
pannenkoeken, was dat vooral nadenken en discussiëren over de vereniging, hoe het nu is en wat de 
toekomst zou moeten brengen. De eerste keer hebben we daar als bestuur bijgezeten en dat hebben we 
weer als bijzonder fijn ervaren. Er leeft veel bij de jeugd en door bij een groepje aan te sluiten kregen we dat 
ook goed mee. Het leuke was dat er uit ieder team iemand was. Tijdens de ALV hebben we één onderdeel 
van de sessies ook gedaan, namelijk de stellingen. De soms pittige keuzes moesten nu ook door de zaal 
worden genomen en die keuzes kwamen niet altijd overeen met wat de jeugd vond! 
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De overige mededelingen namens het bestuur waren voor mijn rekening. Ik heb daarbij een update gegeven 
over het komende NK veldkorfbal. We zijn druk bezig om daar een feestje van te maken, maar dat kan nog 
altijd niet zonder hulp van al onze vrijwilligers, waaronder ouders. Het doet me dan ook goed om te zien dat 
er al heel veel mensen hebben aangegeven mee te willen helpen, zowel leden, als vrienden, als familie. Dat 
gaat dus de goede kant op! Verder hebben we de enquête ontvangen met vragen over het sportpark en de 
parkeerproblematiek. Deze zullen we invullen en we gaan het gesprek aan met de mensen van het 
onderzoek. Hopelijk komt er nu dan ook schot in de zaak, iets waarvan we jullie op de hoogte zullen houden. 
Tijdens de winterperiode zijn er weer veel klussen gedaan in de Villa, met resultaat! We hebben het 
klusteam bijzonder bedankt voor al hun werk en een aandenken gemaakt in de vorm van een collage. Die 
krijgt een mooi plekje. 

Wat betreft de accommodatie en het gebruik er van, hebben we aangegeven meer aandacht te willen 
besteden aan het thema jeugd en alcohol. Tijdens de Ziggo Dome Afterparty werd duidelijk dat we daar echt 
scherp op mogen zijn en daar hoort nog altijd een stukje bewustwording bij, iets waar we mee bezig blijven. 
Net als dat andere thema overigens, het roken op het sportcomplex. Na de vragen van leden en ouders van 
leden, de landelijke trend en de enquête die we hebben gehouden, hebben we besloten het terrein rookvrij 
te maken. We gaan daarvoor een plek vinden voor de rokers buiten de hekken, want we willen niet dat er 
voor de toegang wordt gerookt. Wel gaan we al aankondigen en willen we het NK gebruiken om het rookvrije 
sportcomplex aan te kondigen. Op die dag moeten we namelijk wel en het lijkt ons een prima startschot. 

Als voorlaatste mededeling was er de contributieverhoging. De sporthaltarieven worden nog altijd hoger, om 
zo meer gelijkheid in het Westland te krijgen. Met de vijfde verhoging op rij komen we al behoorlijk in de 
buurt en was de ALV van mening dat we ook nu de contributie weer mogen verhogen, zoals we dat de 
afgelopen jaren steeds om het jaar hebben gedaan. En die stemming bracht ons bij het laatste nieuwtje. Of 
beter gezegd, nieuwtjes. Want er zijn wat aankomende verschuivingen binnen het bestuur. We gaan het 
helemaal anders doen! Marije heeft aangegeven om na een volle termijn van 3 jaar haar functie Marketing 
en PR terug te geven. Ze krijgt het steeds drukker met werk en gaat mogelijk nog naar het buitenland 
komend jaar, dus is het lastig te combineren. Uiteraard bedanken we Marije voor haar werk en zullen dat op 
gepaste manier doen tijdens de volgende ALV, wanneer ze afscheid neemt. De lege plek binnen het bestuur 
zal niet leeg blijven, want Bart heeft aangegeven die functie beter te kunnen vervullen gezien zijn verhuizing 
en beschikbare tijd. Hij heeft een achtergrond in marketing/communicatie en dus een uitgelezen kans zijn 
bestuursfunctie op die manier voort te zetten na zijn rol als voorzitter TC. Ook deze vacante positie zal niet 
leeg blijven, want ook ik ben toe aan iets nieuws. Dat had ik min of meer al bedacht, maar dan voor volgend 
jaar wanneer mijn tweede termijn afloopt. Echter door de huidige ontwikkelingen binnen het bestuur zie ik 
mijn kans om het een jaartje eerder te doen en heb erg veel zin in de nieuwe rol van voorzitter TC. Ik blijf 
daarmee overigens wel binnen het bestuur actief, dus helemaal weg ben ik niet. Al met al zijn we dus op 
zoek naar een nieuwe voorzitter voor de geweldige club die Valto is. De zoektocht is inmiddels gestart en we 
hopen jullie daar binnenkort meer over te kunnen berichten. Helemaal anders wordt het dus niet, maar er 
gaat wel een en ander veranderen. En zoals ik wel vaker schrijf, verandering is niet verkeerd. Dus ook dit 
voelt goed. 

Tenslotte was het de tijd voor de jubilarissen om in het zonnetje te worden gezet. En dat waren er veel deze 
avond. Bij elkaar 310 jaar korfbalervaring! Er waren 4 leden 40 jaar lid en 6 leden 25 jaar lid. Van harte met 
deze mijlpaal in jullie korfbalcarrière. En na de rondvraag eindigde ook deze ALV weer met een drankje aan 
de bar, wat napraten en het verhaal van Ria en haar bootje waarmee ze 25 jaar geleden voor het eerst het 
kanaal overstak om te kunnen korfballen. 

Wil je meer van dit soort verhalen horen, kom dan naar de volgende ALV, in oktober. Ik hoop je daar te zien, 
voor nu een fijne vakantie gewenst, geniet er van! 

Namens het bestuur,  
Jan Jaap Elenbaas 
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We mogen weer tappen in de feesttent! 
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de 
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen 
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee 
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op, 
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn  van ook van 
harte welkom, om te helpen of  je kent iemand die het er 
leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk gezellig 
optreden, dus we gaan met ze allen mooie  avond er van 
maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te 
helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij Gj Stolk. 
Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
       Groetjes GJ  

Programma komende tijd 

Woensdag 01 mei 

Woensdag 08 mei 

Donderdag 09 mei 

TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER

20:00 Excelsior (D) 6 - Valto 5 Robin Pardoen

TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER

18:30 Valto D1 - Excelsior (D) D1

TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER

18:00 Valto E7 - Fortuna/Delta Logistiek E6
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Zaterdag 11 mei 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER

15:30 GKV/Enomics 1 - Valto 1 T C Groen (asr)  
W van Ieperen (sr)

14:00 Tilburg 2 - Valto 2 Luuk Messerschmidt

12:25 KOAG 3 - Valto 3 Theo Winters

17:30 Valto 4 - KVS/Maritiem 5 Remon Coolegem

14:30 Valto 5 - Refleks 4

14:00 GKV (H) 3 - Valto 6

13:00 Valto 7 - DES (D) 7

16:00 Valto 8 - Avanti/Flexcom 9

13:15 Avanti/Flexcom 8 - Valto 9

12:30 Meervogels A1 - Valto A1 Cees Dekker

10:00 Weidevogels A2 - Valto A2

13:45 Valto A3 - KVS/Maritiem A3

10:00 KCR B1 - Valto B1 Coby Hekhuis

12:30 Valto B2 - Avanti/Flexcom B3

11:00 DES (D) B2 - Valto B3

10:15 TOP C1 - Valto C1 Guus van Nood

11:00 Valto C2 - VEO C2

12:00 Valto C3 - Meervogels/Física C2

11:00 Twist C2 - Valto C4 Lex Ritmeijer

10:45 Korbis D1 - Valto D1

11:30 Valto D2 - Weidevogels D1

10:30 Valto D3 - Meervogels/Física D2

11:30 Dijkvogels D2 - Valto D4

09:30 Valto D5 - Twist D2

10:00 Valto E1 - Phoenix E1

09:00 Valto E2 - Avanti/Flexcom E4

10:00 Phoenix E4 - Valto E3 Julia de Vrije

10:00 Valto E4 - RWA E4

09:00 Valto E5 - Weidevogels E4

10:00 Valto E6 - Korbis E4

10:30 ONDO (G) F1 - Valto F1 Sharon de Korte

09:00 Valto F2 - Dijkvogels F3

09:00 Valto F3 - Fortuna/Delta Logistiek F3

10:30 KCC F3 - Valto F4
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Opstellingen senioren zaterdag 11-05-2019 
Komen in een volgende Bijblijver. Is nog best ver weg ☺  

Uitslagen afgelopen zaterdag 
Een hele goede zaterdag met heel veel overwinningen. 

WEDSTRIJD UITSLAG

Valto 1 - Merwede/Multiplaat 1 16 - 14

Valto 2 - Merwede/Multiplaat 2 15 - 14

Valto 3 - DES (D) 4 15 - 14

Achilles (Hg) 5 - Valto 4 18 - 15

Valto 6 - Paal Centraal 4 9 - 5

ONDO (G) 7 - Valto 7 5 - 9

VEO 6 - Valto 8 7 - 12

Valto A1 - Kinderdijk A1 17 - 14

Valto A2 - ODO A1 12 - 7

VEO A2 - Valto A3 5 - 9

Valto B1 - Achilles (Hg) B1 16 - 8

ONDO (G) B2 - Valto B2 5 - 6

Valto B3 - ALO B2 11 - 7

Valto C1 - Tempo C1 13 - 11

Avanti/Flexcom C2 - Valto C2 11 - 7

Fortuna/Delta Logistiek C4 - Valto C3 8 - 8

Valto C4 - Gemini C2

Dijkvogels D1 - Valto D2 13 - 9

Achilles (Hg) D2 - Valto D3 13 - 12

Valto D4 - Excelsior (D) D3 13 - 3

Fortuna/Delta Logistiek E1 - Valto E1 21 - 12

Excelsior (D) E5 - Valto E2 5 - 9 (4 - 4)

Valto E3 - ONDO (G) E5 7 - 8 (1 - 1)

Vitesse (Ba) E6 - Valto E4 7 - 7 (1 - 2)

Fortuna/Delta Logistiek E7 - Valto E5 2 - 15 (0 - 1)

IJsselvogels E5 - Valto E6 15 - 2 (3 - 4)

Valto F1 - ODO F1 8 - 5 (4 - 1)

ODO F3 - Valto F2 1 - 11

ONDO (G) F6 - Valto F3 13 - 5 (5 - 2)

Valto F4 - DES (D) F1 4 - 1 (2 - 3)
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier
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Nabeschouwingen TC 

A-jeugd 
VALTO A1 speelde thuis tegen Kinderdijk A1. Uit werd er na een slechte start, gevolgd door een inhaalrace, 
uiteindelijk met 17-15 verloren. Kinderdijk bevindt zich op de tweede plek, terwijl VALTO op de laatste plek 
staat. Dit keer kwam de A1 beter uit de startblokken en ging de wedstrijd gelijk op. Met nog 10 minuten te 
spelen was de stand weer in evenwicht: 13-13. Hierna kwam het slotoffensief van VALTO en zo konden de 
belangrijke punten binnen gesleept worden: 17-14. Zaterdag 11 mei speelt de A1 uit tegen Meervogels A1, 
deze ploeg heeft één punt meer dan VALTO. Thuis werd er met 9-7 gewonnen.  
VALTO A2 speelde thuis tegen ODO A1. Uit werd er met 11-12 gewonnen. De A2 had voorafgaand aan de 
wedstrijd twee punten meer dan ODO, dus kon die bij winst op gelijke hoogte komen. Zover wilde de A2 het 
natuurlijk niet laten komen, dus werd er vooral verdedigend weinig weg gegeven. Aanvallend liep het ook 
niet overal even soepeltjes, maar het was voldoende voor de winst: 12-7. Zaterdag 11 mei speelt de A2 uit 
tegen Weidevogels A2, die laatste staat in de poule. Thuis wist de A2 met 15-11 te winnen. 
VALTO A3 speelde uit tegen VEO A2. De A3 is weer een nieuwe competitie begonnen met KVS A3 (bekend 
uit de zaal), VEO A2 en Avanti A3 als tegenstander.  Voor de A3 zijn de eerste punten binnen, want VEO 
werd met 5-9 verslagen. Zaterdag 11 mei speelt de A3 thuis tegen KVS A3. In de zaal wist de A3 hier twee 
keer redelijk makkelijk van te winnen. (11-19 en 15-11) 

B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Achilles B1. Ook de B1 is een nieuwe competitie begonnen, maar wel met 
twee bekende: Achilles B1 en Dijkvogels B1. De derde tegenstander is KCR B1. Van Achilles werd in de zaal 
al twee keer gewonnen. Dit keer werd het verschil aan het begin van de wedstrijd al gemaakt, want de B1 
kwam op een 7-0 voorsprong en wist dit gedurende de wedstrijd vast te houden: 16-8. Zaterdag 11 mei 
speelt de B1 uit tegen KCR B1, die haar eerste wedstrijd verloor met 15-13 van Dijkvogels.  
VALTO B2 speelde uit tegen ONDO B2. Hier werd al vier keer eerder tegen gespeeld: drie keer won ONDO 
met één punt verschil en één keer won VALTO met twee doelpunten verschil. Ook dit keer weer een gelijk 
opgaande strijd. Dit keer trok VALTO aan het langste eind: 5-6. Zaterdag 11 mei speelt de B2 thuis tegen 
Avanti B3. In de zaal werd hier één keer van gewonnen (12-7) en één keer van verloren (3-7).  
VALTO B3 speelde thuis tegen ALO B2. In de zaal werd hier twee keer van verloren: 8-12 en 3-13. Dit keer 
was de B3 een stuk sterker en wist ze de punten in De Lier te houden: 11-7. Zaterdag 11 mei speelt de B3 
uit tegen DES B2. In de zaal werd hier een keer gelijk tegen gespeeld, 8-8, en een keer van verloren, 6-14. 

Valto C1 speelt een doorlopende competitie en komt de teams van voor de zaal dus nog een keer tegen na 
de zaal. Zaterdag was het de beurt aan Tempo. Uit werd hier nipt van verloren: 8-7. Ook deze keer was het 
een spannende gelijkopgaande wedstrijd maar was het Valto dat steeds aan de goede kant van de score 
stond. Dit bleef zo tot het einde waardoor Valto met 13-11 won. Een mooie hervatting van de veldcompetitie 
waarin Valto nu de 7e plaats bezet. Zaterdag 11 mei spelen jullie uit tegen koploper TOP C1 waar thuis 5-15 
van verloren werd.  
Valto C2 startte wel in een nieuwe poule maar wel tegen een oude bekende: Avanti C2. Hier was al van 
verloren en van gewonnen dus het kon alle kanten opgaan. Helaas was onze C2 verre van compleet 
vanwege een blessure, ziekte en een weekend weg. Met de nodige invallers had de C2 het zwaar. Avanti 
bleek dit keer een maatje te groot en zo verloor Valto met 11-7. Zaterdag 11 mei spelen jullie tegen VEO C2 
dat nog niet in actie is gekomen op het veld.  
Valto C3 ging op bezoek bij Fortuna C4 en maakte er een spannende wedstrijd van! Er werd gelijkgespeeld 
met 8-8. Volgende wedstrijd krijgen jullie Meervogels C2 op bezoek die hun 1e wedstrijd ruim wist te winnen.  
Valto C4 speelde tegen Gemini C2 die we nog kennen van de 1e helft veld. Toen werd er nipt van deze 
ploeg verloren en ook nu was het spannend. Na een voorsprong gaf de C4 het helaas toch weer uit handen 
en werd er met 5-6 verloren. Volgende wedstrijds spelen jullie tegen Twist C2 waar jullie eerder dit seizoen 
van wisten te winnen.  
Valto D1 was vrij deze zaterdag. Op verzoek van Excelsior wordt jullie wedstrijd woensdag 8 mei gespeeld.  
Valto D2 ging op bezoek bij Dijkvogels D1. In de zaal was eenmaal gewonnen en eenmaal verloren van 
deze ploeg. Dit keer wist Dijkvogels voor rust goed weg te lopen bij Valto. Hoewel Valto in de 2e helft zeker 
sterker was dan haar tegenstander, wist ze dat niet om te zetten in genoeg doelpunten om de wedstrijd naar 
zich toe te trekken. Er werd met 13-9 verloren. Volgende wedstrijd is tegen Weidevogels D1.  
Valto D3 is na 2 kampioenschappen op rij een stukje hoger ingedeeld. De tegenstander van zaterdag was 
Achilles D2 die aanzienlijk meer tegenstand bood dan de tegenstanders tot nu toe dit seizoen. Ondanks de 
warmte bood de D3 goed tegenstand tegen het snelle en felle spel van Achilles. Het bleef tot het einde toe 
spannend. Helaas verloor de D3 met 13-12. Maar wel een wedstrijd waar de D3 sterker van wordt! Volgende 
wedstrijd is tegen Meervogels D2 die hun eerste wedstrijd ook verloren.  
Valto D4 kwam deze eerste wedstrijd erg goed uit de startblokken. Tegenstander was Excelsior D3 die in de 
zaal ook in onze poule zat. Toen waren het twee spannende wedstrijd. Nu was het Valto die het voortouw 
nam en dat de rest van de wedstrijd hield. Er werd met 13-3 gewonnen. Komende wedstrijd is tegen 
Dijkvogels D2 die hun eerste wedstrijd ook wist te winnen.  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Valto D5 was vrij deze zaterdag. Zij spelen pas zaterdag 11 mei hun eerste competitiewedstrijd, thuis tegen 
Twist D2.  

VALTO E1 nam het op tegen Fortuna E1. De E1 was niet compleet, had Frenk als invaller, maar ook zijn 
hulp mocht niet baten tegen Fortuna. De Delftse tegenstander scoorde er flink op los en de E1 had hier niet 
echt een antwoord op. Zo won Fortuna de wedstrijd met 21-12. Phoenix is na de meivakantie de volgende 
tegenstander.  
VALTO E2 speelde ook in Delft, maar dan tegen Excelsior E5. Valto kwam moeizaam op gang in de eerste 
helft, vooral door de nodige slordigheden. In het derde kwart ging alles een stuk soepeler en liepen ze flink 
uit, wat ze in het laatste stuk wisten vast te houden. Een mooie 5-9 overwinning. Na de vakantie is Avanti E4 
de volgende tegenstander.  
VALTO E3 speelde erg goed tegen ONDO E5, maar dat was helaas niet genoeg. Ondanks de vele kansen 
en 7 doelpunten, kwamen ze een doelpunt tekort om een puntje binnen te slepen; 7-8 was de uitslag. Over 
een paar weken een volgende wedstrijd tegen Phoenix E4.  
VALTO E4 moest het opnemen tegen Vitesse E6. Het eerste helft was niet de beste die de E4 heeft 
gespeeld. Daarna stonden er een paar meiden op en dat resulteerde in goed korfbal en mooie doelpunten. 
In het laatste kwart werd het heel spannend en wist de E4 in de laatste minuut de gelijkmaker, 7-7, erin te 
gooien. Ook de E4 heeft pas na de vakantie een volgende wedstrijd, dan tegen RWA E4.  
VALTO E5 had een makkelijke wedstrijd tegen Fortuna E7. Nu speelden ze ook echt goed; verdedigd ook 
kijkend naar de bal, goed samenspel waaruit een hoop kansen ontstonden. Zo werd Fortuna opgerold met 
2-15. Een mooie teamprestatie van de E5. Weidevogels is de volgende tegenstander voor de E5. 
VALTO E6 had in de zaal goed gepresteerd en dat heeft tot gevolg dat ze nu hoger zijn ingedeeld. Dat was 
afgelopen zaterdag wel te merken, want IJsselvogels was duidelijk te sterk. Zeker de heren van de 
tegenstander creëerden veel kansen, die veelal ook werden afgemaakt. Zo eindigde de wedstrijd in een 15-2 
overwinning voor IJsselvogels. Volgende keer is Korbis de tegenstander.  
VALTO E7 had vorige week al hun eerste wedstrijd op het veld. Deze ging helaas verloren met 0-4 tegen 
ONDO. De E7 kent de nodige wisselingen, dus zal weer even op elkaar ingespeeld moeten raken. Voorlopig 
hebben ze daar een paar weken de tijd voor, want ook zij zijn voorlopig vrij. 9 mei spelen zij de 
inhaalwedstrijd tegen Fortuna.  
VALTO F1 nam het maar weer eens op tegen ODO. Dit keer namen ze een snelle voorsprong door goed 
samenspel. Verdedigend lieten ze hier en daar wat steken vallen, maar uiteindelijk scoorden ze genoeg om 
de voorsprong vast te houden; een 8-5 overwinning. Zaterdag 11 mei mogen ze naar       ’s-Gravenzande 
voor een derby tegen ONDO. 
VALTO F2 trof het niet in de zaal in een veel te zware poule. Nu op het veld lijkt het beter te gaan voor de 
F2. ODO F3 werd al snel op achterstand gezet en daardoor ontstond bij veel meiden het geloof dat er 
gewonnen kon worden. Na rust zetten ze er nog een tandje bij, waardoor er een 1-11 overwinning werd 
geboekt. Na de vakantie speelt de F2 ook weer een derby, dan tegen Dijkvogels. 
VALTO F3 moest het opnemen tegen ONDO F6, maar dat was net iets te hoog gegrepen voor de F3. Door 
veel verdedingsfoutjes kon ONDO veel scoren en de eigen kansen gingen er niet in. Zo won ONDO met 
13-5 deze wedstrijd. Fortuna F3 is de tegenstander van onze F3 na de vakantie. 
VALTO F4 speelde de eerste competitiewedstrijd. Lange tijd ging de wedstrijd gelijk op, maar in het laatste 
kwart wist de F4 ‘flink’ te scoren. Zo won de F4 de eerste wedstrijd ook meteen met 4-1. Dat belooft wat voor 
de rest van de competitie. Eerstvolgende wedstrijd is op 11 mei tegen KCC F3. 
 

Nieuws van de Technische Commissie  

De wei weer in 
Na een aantal oefenwedstrijden is het veldseizoen officieel weer van 
start. Valto 1 stond direct onder druk door een belangrijke wedstrijd te 
spelen tegen Merwede/Multiplaat 1. Merwede stond 6e bij het begin van 
deze speelronde en Valto 8e en om directe degradatie te voorkomen 
moet er gewonnen worden. Gewonnen werd er door in een heel heet De 
Lier de Merwedenaren op 14 te houden waar Valto er zelf 16 scoorde. 
Hiermee stijgt Valto direct een plaatsje en is GKV/Enomics 1 nu op plek 8 te vinden. Valto 2 staat er nog 
steeds goed voor en mocht dit weekend tegen het 2e van Merwede/Multiplaat aantreden. Merwede is de 
nummer 4 en Valto nummer 2 en dat beloofde een evengoed spannende wedstrijd te worden. Valto 2 bleef 
nét aan de goede kant van de streep en won met 15-14 en verstevigde zo haar 2e plaats. Valto A1 heeft het 
erg lastig gehad op het veld maar heeft zich in de zaal knap veilig gespeeld. Valto A1 bevindt zich op de 
laatste plaats en speelde dit weekend tegen Kinderdijk A1, de nummer 2 van de AOKD. Om zicht op 
handhaving te houden moeten er punten gesprokkeld gaan worden en de A1 besloot daar vandaag mee te 
starten! Het won knap van de nummer 2 uit de competitie met 17-14 en komt zo op 4 punten en dichterbij 
plekken 7 en 6. Deze lijn doorzetten, winnen van de onderkant en stunten tegen de top zou Valto zomaar 
handhaving kunnen opleveren!  
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Let op! Lidmaatschap komend seizoen  
We gaan het veld weer op en dat betekent dat de TC al weer volop bezig is met volgend jaar. Weet je nu al 
dat je volgend jaar geen spelend lid wilt zijn bij Valto, wat wij natuurlijk niet hopen, geef dit dan voor 1 mei 
a.s. door aan leden@ckv-valto.nl 

Overgang van trainingen 
De trainingen zijn al even begonnen maar toch nog eens kijken hoe de verschillende schema’s eruit zien? 
Kijk voor het jaarschema en trainingstijden op www.ckv-valto.nl/competitie!  
Namens de TC, 

Bart Versteegen


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

Afgelopen zaterdag 

Zes van onze zeven wedstrijden uit de wedstrijdsport waren voorzien van externe 
scheidsrechters alleen werd op de A2 niet ingetekend. Gelukkig nam Pierre de 
honneurs waar (en verdiende weer een streepje). 

Verder was Rick naar Heerenveen waar hij een aantal wedstrijden mocht leiden op het WK voor onder 19. 
Heb geen details maar het zal vast wel goed zijn gegaan. 

En Max is geslaagd voor zijn bondsscheidsrechterschap, met vlag en wimpel wel te verstaan, de begeleider 
was positief! Gefeliciteerd Max! 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 

Komende speelzaterag 11 mei 

Aanwijzingen zaterdag 11 mei 

Rick en Alex krijgen wellicht nog een aanwijzing. 
          Groet Peter 

We mogen weer tappen in de feesttent! 
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de 
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen 
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee 
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op, 
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn  van ook van 
harte welkom, om te helpen of  je kent iemand die het er 
leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk gezellig 
optreden, dus we gaan met ze allen mooie  avond er van 
maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te 
helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij Gj Stolk. 
Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
       Groetjes GJ  

Schoonmaken Villa 
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   

09:45 ONDO B1 Maassluis B1 Jan Korteland

15:30 Korbatjo 1 NIO 1 Cock Matthijsse

zondag 12 mei 2019

14:30 Aurora 1 Stormvogels 1 Thijs Dijkstra
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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: 

26/4 E5+ E6 
  3/5 F1 + F2 
10/5 F3 + F4 
17/5 C1 
24/5 C2 
31/5 C3 
  7/6 C4 
14/6 D5 
21/6 B1 
28/6 B2 
  5/7 B3 
12/7 D3+ D4 

Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 

Meeneemlijst Jeugdweekend 
Hallo VALTO jeugd, 

Wij zijn al helemaal klaar voor het leukste weekend van het jaar, alle voorbereidingen zijn getroffen.   
We verblijven ook dit jaar weer in kamphuis ‘De Kievit’ in Esbeek(zie ook www.dekievit.info ) 

Vertrektijden: 
Vrijdag 3 mei vertrekken de B & C om 19.00 bij de Villa vandaan per bus.  
Zaterdag 4 mei vertrekken de  D, E & F om 08.00 bij de Villa vandaan per bus. 
Zondag 5 mei om ± 17.00 komen we met z’n allen weer terug bij de Villa.  

Meeneemlijst: 
Voor het weekend heb je natuurlijk wel een aantal spullen nodig: 
  
• Slaapzak                                 
• Kussen + Hoeslaken (verplicht) 
• Pyjama 
• Zaklamp 
• Oude kleding (plastic tas voor natte kleding) 
• Genoeg schone kleding 
• Sportkleding 
• Zwemkleding (voor als het warm is) 
• Warme kleding voor bij kampvuur          ‘s avonds (dikke trui) 
• Noppen schoenen 
• Regenpak voor B/C 
• Reflecterend hesje voor B/C 
• Handdoeken 
• Theedoek(naam er op is handig voor teruggave)!! 
• Toiletspullen (evt. medicijnen, deze kunnen afgegeven worden bij de leiding met een briefje hoe en    
wat, als dat nodig is) 
• Zonnebrandcrème 
• Terug in de tijd-outfit voor zaterdag avond 
• Knuffels mogen ook altijd mee.  

Wat heb je niet nodig?  
Zakgeld is niet nodig, want er zijn geen winkels in de buurt. Alcohol is absoluut niet toegestaan. Wanneer de 
leiding merkt dat kinderen alcohol bij zich hebben wordt dit per direct ingenomen.  

Teken?  
Bij het kamphuis zit een bos en daar leven ook teken. We zullen aangeven dat de kinderen zich moeten 
controleren voor het slapen gaan. Bovendien is er voldoende leiding die teken kunnen verwijderen. Het 
verzoek aan de ouders is of zij hun kinderen voor vertrek willen insmeren met een anti-tekenmiddel (bijv. 
Careplus 30% Deet) en controleer de kinderen op teken bij thuiskomst. Op deze manier moet alles goed 
gaan! 
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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

LagerwerfWonen

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



Noodgevallen 
Tijdens het kamp voor noodgevallen kunt u ons altijd bereiken op de volgende telefoonnummers: 
  
Denise Herbert: 06-13229967 
Frank de Rijcke: 06-40463753 
Aileen Willemsen:  06-44582813 
Mark van Geest:  06-52455981 

Voor resterende vragen kunt u natuurlijk ook altijd bij ons terecht, of jeuk@ckv-valto.nl  

Overige opmerking: 
• Volg CKV Valto op twitter voor een update over de aankomsttijd op zondag 

Fietssleutel kwijt bij Valto 
Nora Bakker is tijdens de training van de E op dinsdag 16 april haar fietssleutel kwijtgeraakt. Hij lag op de 
bankjes die staan tussen het terras en het veld. Er zit een paars hart aan met het woord Luxemburg erop. 
Heeft iemand hem misschien gevonden? Bel dan met 06-12800300. 

HELPENDE HANDJES GEZOCHT BIJ HET NK VELDKORFBAL 22 JUNI 
AS! 
Zoals al eerder vermeld in de Bijblijver en op de website mag CKV VALTO dit jaar en volgend jaar het NK 
Veldkorfbal organiseren. 
Dat betekent korfbal op het allerhoogste niveau voor de C, B en A-jeugd en de senioren op onze eigen club 
in De Lier! 
  
Het wordt een heel mooi evenement voor jong en oud en waar we veel helpende handjes bij nodig hebben. 
Inmiddels stromen de aanmeldingen al lekker binnen dus daar zijn we super blij mee! 
Om alles goed ingevuld te krijgen, hebben we nog echter nóg meer aanmeldingen nodig…J. 
  
Waar zijn we naar op zoek? 

-          Sterke mannen voor het opbouwen en afbreken van dit gehele evenement (vrijdag, zaterdag en 
zondag). 

-          Parkeerwachters die op verschillende parkeerplaatsen het verkeer in goede banen leiden 
-          Aanpakkers die zorgen voor het netjes houden van het terrein, de toiletten, kleedkamers etc. 
-          Commerciële talenten die diverse broodjes, frietjes, snoepjes en andere lekkernijen kunnen 

verkopen 
-          Baktalenten voor het bakken van overheerlijke taarten 
-          Teambegeleiders die het gaaf vinden een topteam te begeleiden op deze dag 
-          Spelletjesbegeleiders die meehelpen met het kinderprogramma 
-          Etc. 

Er zijn diverse taken te vervullen en vele handen maken licht werk dus… ga naar de speciale pagina op 
onze website (https://ckv-VALTO.nl/nk-veldkorfbal/) en vul daar het formulier in. 

  
Hartelijk dank!  
  
Namens de organisatie NK Veldkorfbal  
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal) 

 

NK veldkorfbal | Korfbalvereniging VALTO 
Geef hier je voorkeuren aan, wat jij op de dag zou willen doen. Je mag meerdere keuzes maken. Op 
basis hiervan wordt een indeling gemaakt. We werken met >jdblokken van een paar uur en soms ook 
een halve dag. 
ckv-VALTO.nl
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Wedstrijdverslagen 

Maximale score voor VALTO selectie teams. 
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.  

De eerste wedstrijden in de veldcompetitie zitten er weer op. Na het voor VALTO 1 prima verlopen 
zaalseizoen, was het vandaag tijd om weer voor de broodnodige punten in de veldcompetitie te strijden. Na 
enkele oefenwedstrijden tegen VEO en Oranje Wit, waarbij het bij de wedstrijd tegen VEO wel erg fris was 
en ook bij de avondwedstrijd tegen Oranje Wit was het een koude bedoening. Hoe snel het weer kan 
veranderen bleek vandaag wel weer. Onder zomerse omstandigheden kon er vandaag gespeeld worden, 
waarbij de temperatuur flink opliep en er extra drink pauzes werden ingelast. Het was dus prima toeven 
langs de lijn met binnen de lijnen ook nog eens de nodige positieve resultaten. Bij de jonge VALTO teams C1 
en B1 werden de punten gepakt en de junioren trokken deze lijn door. VALTO A1 liet zien dat zij zijn gegroeid 
als team sinds september. Toen verloren zij nog op bezoek bij Kinderdijk A1, maar vandaag werd er gewoon 
gewonnen van de nummer 2 en is er weer aansluiting met de nummers zes en zeven uit de poule. Zij zullen 
er in de volgende wedstrijden alles aan gaan doen om boven de rode streep te komen.  
Voor VALTO 2 was het zaak om de draad weer op te pakken waar zij voor de zaal gebleven waren. Willen zij 
aan het eind aanspraak maken op de zo begeerde titel, dan zullen zij vandaag de zegereeks van voor de 
zaal moeten doortrekken. Tegenstander vandaag was Merwede/Multiplaat 2 uit Sliedrecht. Hier werd in 
september 17-21 van gewonnen, maar dat ging toen ook niet van een leie dakje. De wedstrijd startte wat 
later dan gepland onder leiding van scheidsrechter Wielinga. Ron bleef op de bank, want hij is nog niet 
helemaal hersteld van de blessure die hij in de laatste zaalwedstrijd op liep.  Het eerste aanvalvak van 
VALTO had het lastig vandaag. Zij zouden in de eerste helft maar één keer tot scoren komen, maar gelukkig 
hield het andere vak VALTO in de wedstrijd. Na zes minuten stond er een 0-2 achterstand op het bord, maar 
dat werd binnen twee minuten door Pieter en Lotte recht gezet en mochten zij weer gaan verdedigen. Lang 
wisten zij het weer dicht te houden, maar konden niet voorkomen dat Merwede wederom een voorsprong 
nam en stond het na negentien minuten spelen 4-2. Ruben wist binnen enkele seconden de aansluiting weer 
te maken, maar aan de ander kant werd een overtreding begaan in de verdediging en werd met de 
toegekende strafworp het verschil weer hersteld. Thijs wist de ban van het aanvalsvak te doorbreken en 
zorgde dat VALTO de aansluiting behield. Met nog vijf minuten tot de rust wil je dan graag gelijk komen, 
maar helaas wist Merwede het verschil weer te herstellen naar twee. De ruststand werd door Ruben op 5-6 
gezet een minuut of drie voor tijd. Beide ploegen wisten tot de rust de korf niet meer te vinden in deze weinig 
enerverende wedstrijd. Misschien zijn we een beetje verwend bij de zaalwedstrijden, maar het kon eigenlijk 
alleen maar beter worden na de thee. Dat moest ook wel wilden we aanspraak maken op de punten. het was 
echter Merwede wat na de rust de score opende en ook gelijk een eerste voorsprong van drie op het bord 
schoot bij 5-8. De VALTO aanvallen werden wel wat beter opgezet, nadat, met behulp van Martijn, Ruben en 
Rick van vak gewisseld waren. Nu kreeg VALTO een strafworp mee die door Thijs werd verzilverd. Nog één 
keer zou Merwede de voorsprong verruimen naar drie, maar toen stonden de dames op bij VALTO. Na het 
doelpunt van Lisanne B was het Lisa die met twee treffers op rij ons langszij bracht bij 9-9. Met nog achttien 
minuten op de klok nam Merwede meteen een time-out om de ploeg weer terug op de rail te krijgen. Het was 
echter VALTO wat na deze time-out als eerste scoorde. Ron wist met zijn tanden op elkaar twee goede 
aanvallen neer te zetten en VALTO aan de goede kant van de score te brengen. Hij zou het veld weer 
verlaten bij de vakwisseling en nam Pieter de verdediging weer op zich. Lisa bleek de smaak te pakken te 
hebben en zette VALTO voor het eerst op een voorsprong van drie bij 12-9, maar helaas bleven de gasten 
aan het touwtje hangen. Zij hadden steeds een antwoord op de doelpunten als VALTO dreigde los te komen. 
Na de 14-11 van Thijs stonden er nog ruim vijf minuten op de klok, maar leek de buit wel binnen in deze 
weinig doelpuntrijke wedstrijd. De coach van Merwede nam weer een time-out en wist zijn ploeg weer op te 

De Bijblijver, 23 april 2019 !  11



peppen voor een slotoffensief. Via een gemakkelijk gegeven strafworp en twee afstandsschoten kwamen zij 
met nog iets meer dan een minuut te gaan weer op gelijke hoogte. Natuurlijk werd Ron weer gebracht om in 
een alles of niets poging de volle buit nog over de streep te trekken. Het was even zoeken naar de juiste 
kans en gelukkig was zijn eerste schot goed af te vangen. Hij nam zijn volgende poging met nog maar twee 
seconden op de klok en kreeg met zijn treffer het VALTO publiek op de banken. De overwinning was binnen, 
want scheidsrechter Wielinga floot na het uitnemen van de bal direct voor het einde van de wedstrijd. De 
eerste zwaarbevochten punten zijn weer binnen en VALTO 2 blijft samen met Swift 2 koploper van de poule. 
Ook zij maakte geen fout tegen laagvlieger HKC 2 en laat het zich aanzien dat de uitwedstrijd in Middelburg 
de sleutelwedstrijd zal gaan worden.  
Voor VALTO 1 stond het vandaag in het teken van revanche op de wedstrijd in september tegen Merwede/
Multiplaat 1. Er werd toen in een heel slechte wedstrijd verdiend met 13-9 verloren van deze ploeg. Dit 
moest vandaag dus beter als VALTO 1 zich wil handhaven in de overgangsklasse, wat natuurlijk wel het doel 
is. Grote domper bij het hervatten van de veldcompetitie is toch wel dat Thom zich afgelopen dinsdag 
blesseerde bij de oefenwedstrijd tegen Oranje Wit. Het is nog even afwachten hoe ernstig het is, maar 
vandaag bleef hij in ieder geval aan de kant en bestonden de heren koppels uit Frank en Bart in de aanval 
en Mees en Laurens in de verdediging. Ook bij de dames was er een wijziging te zien. Daar startte Naomi en 
Zané wel gewoon naast elkaar, maar stond Maaike deze keer naast Romeé. Net als in de voorgaande 
wedstrijd wist Merwede het aanvalsspel van VALTO aardig te ontregelen. Toch waren het Bart en Naomi die 
VALTO op voorsprong zette. Het verdediging vak had echter meer moeite met het vinden van de korf, 
waardoor na zeven minuten spelen ook bij de gasten de nul van het scorebord verdween. Door strak 
verdedigen van VALTO werd uiteindelijk door Mees toch het verschil weer hersteld naar 3-1. Zané was de 
volgende die op het score formulier kwam te staan en het verschil vergrootte, maar toen werd er aan de 
ander kant een aanval met een overtreding gestopt door VALTO. Dit buitenkansje werd door de gasten benut 
en leek VALTO de grip op de wedstrijd te verliezen. Zeker toen halverwege de eerste helft de 
aansluitingstreffer door de korf viel, maar toen werd Merwede iets te enthousiast in de verdediging en kreeg 
VALTO een strafworp mee. Deze zijn wel aan Mees besteed en kreeg VALTO weer wat lucht. Lang zou dat 
echter niet duren, want de gasten hadden nu bloed geroken en gingen nog strakker verdedigen. Zij wisten 
ons zeven minuten van het scoren te houden en wisten zelf in die periode langszij te komen bij 5-5. Met nog 
tien minuten tot de rust was het zaak voor VALTO om een nieuw gaatje te slaan en met voorsprong richting 
kleedkamer te gaan. Romeé en Laurens waren scherp en zette ons weer op voorsprong. Helaas wist ook 
Merwede nog voor de rust te scoren en gingen we met een minimale voorsprong van 7-6 naar de 
kleedkamers.  
De wedstrijd lag dus nog helemaal open en was het afwachten wie er het scherpst uit de kleedkamer zou 
komen. In de eerste aanval wisten de gasten weer langszij te komen bij 7-7, maar toen brak er een lange 
doelpuntloze periode aan. Beide ploegen hadden moeite om de korf te vinden en besloot de coach van 
Merwede na zeven minuten een time-out te nemen. Natuurlijk had ook Erik het nodige met zijn ploeg te 
bespreken, want er was nog een hoop te verbeteren binnen de lijnen. De gasten besloten het spel nog meer 
te gaan vertragen en het achter verdedigen tot het uiterste door te voeren. Toch was het VALTO die hier na 
de time out als eerste resultaat uit haalde. De gasten moesten tot tweemaal toe aan de noodrem trekken, 
waardoor Mees tweemaal achter elkaar vanaf de strafworpstip mocht aanleggen. Hiermee was het verschil 
weer twee in het voordeel van VALTO en werd het tijd dat er eens spijkers met koppen geslagen gingen 
worden. Helaas was het eerste Sliedrechtse schot in de volgende aanval weer raak, maar Frank zou dit 
herstellen met zijn afgeronde vrije bal. Laurens zou voor het eerst na de 4-1 het verschil weer op drie zetten 
bij 11-8, maar toen kregen de gasten weer een strafworp mee en waren we weer terug bij af. VALTO had nu 
echter meer grip op hun tegenstander en wist het achter verdedigen prima op te lossen, waarna naar de 
juiste kansen werd gezocht. Het doelpunt waarmee Bart ons weer op drie verschil schoot werd nog van 
repliek gediend, maar daarna schoot Maaike tweemaal raak en stond er een 14-10 tussenstand op het bord. 
De gasten bleven echter aandringen en wisten ook weer de korf te vinden. Zané herstelde het verschil weer, 
maar even later moest er weer aan de noodrem getrokken worden en mocht Merwede de achterstand 
verkleinen vanaf de stip. Het verschil werd zeven minuten voor tijd weer hersteld met de vierde treffer van 
Maaike, wat later het laatste Lierse doelpunt zou blijken te zijn. VALTO zou in de laatste zeven minuten de 
korf niet meer weten te vinden, maar wisten de gasten de eindstand door twee treffers op 16-14 te zetten. 
Een moeilijke hervatting van het veldseizoen voor ons vlaggenschip, maar gelukkig zijn de punten wel in De 
Lier gebleven. Waar zij in de zaal een gemiddelde haalde van bijna 30 doelpunten per wedstrijd, bleef 
vandaag de teller steken op slechts 16 treffers. Dit zijn er echter wel zeven meer als in de heenwedstrijd en 
voldoende om de overwinning te pakken. Met deze overwinning heeft VALTO de rode lantaarn overgedragen 
aan GKV/Enomics, wat ook de volgende tegenstander is van VALTO. Het duurt nog even voor het zover is, 
want er volgen nu eerste weer twee vrije weekenden. Op 11 mei zal ons vlaggenschip weer alle steun 
kunnen gebruiken in deze vier punten wedstrijd in Gorinchem, waar GKV alles uit de kast zal trekken om 
zich te revancheren op de nederlaag die er in De Lier werd geleden. We hopen dus op een goed gevuld 
“Vakkie V”  in Gorinchem waar op sportpark “Molenvliet” aan de Kleine Schelluinsekade 5a de wedstrijd om 
16:00 uur zal beginnen. Geniet allen van Koningsdag en sta even stil op 4 mei bij hen die vielen voor de 
vrijheid die we genieten, dan zien we u graag op 11 mei in Gorinchem.  
Arno van Leeuwen.  
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Valto D2 
Zaterdag speelde Valto D2 tegen Dijkvogels D1  
De wedstrijd werd gespeeld om 9.15 uur  
Na een paar minuten werd er gescoord door Dijkvogels 
Even later scoorde Valto ook en werd het 1-1 
Bij de rust stond het 7-4 voor Dijkvogels  
Na de rust ging het bij Valto een stuk beter dan de eerste helft 
Uiteindelijk heeft Valto D2 helaas verloren met 13-9 van Dijkvogels D1 
  
Groetjes van, Daan 

Excelsior E5 – VALTO E2 
Onze E2 nam het zaterdag op tegen Excelsior. De E2 begon goed, maar vergat zichzelf te belonen met 
doelpunten. De doelpunten die er vielen waren wel hele mooie doelpunten. Bas scoorde een knappe 
counteraanval, na een mooie diepe bal van Anne. Vervolgens kwam Excelsior terug tot 1-1. Vervolgens 
volgde er een doelpunt van Stacey. Eerste speelde ze Bas mooi weg bij de paal, ving zelf zijn schot af en 
scoorde zo uit de rebound. In het tweede kwart kwam onze E2 op een 3-1 voorsprong, na weer een snelle 
counteraanval. Excelsior kwam vervolgens sterk terug en kwam zo weer op gelijke hoogte; 3-3. Voor rust 
wist VALTO weer de voorsprong te pakken na een doelpuntje van onder de paal. 
Na de rust was onze E2 echt op stoom en de kansen die werden gecreëerd werden nu ook afgemaakt. De 
counteraanval zorgde voor de 5-3, daarna werd er gescoord onder de paal nadat er weer eens iemand mooi 
werd weggespeeld. En ook de kansen vanuit de rebound werden tweemaal goed afgerond. Zo gingen we 
met een 3-8 voorsprong weer even naar de schaduw om te horen wat Mandy en Romy te melden hadden. In 
het laatste kwart leek het ondanks de wijze woorden van de coaches nog even fout te gaan, want Excelsior 
scoorde twee keer achter elkaar. Gelukkig herpakte de E2 zich weer en zetten ze uiteindelijk de 5-9 
eindstand op het scoreboord. Een goed begin van het nieuwe veldseizoen! 
Groetjes, 
Anne en Erik 

Valto E4 
De E4 mocht zaterdag al vroeg op pad om de eerste wedstrijd buiten te spelen tegen Vitesse te 
Barendrecht. Het was best een pittige wedstrijd en er waren veel strafworpen tegen. In de eerste ronde 
stond het 1-1. De volgende twee rondes stond de tegenpartij steeds net voor. Uiteindelijk is het Valto gelukt 
om in de laatste ronde er een 7-7 gelijkspel van te maken. Dit was nog even heel spannend en de meiden 
werkten erg hard samen. Wel waren we blij toen de scheidsrechter af floot!  

Groetjes Valerie 

Valto F1 
De eerste wedstrijd van het seizoen moest de F1 tegen ODO F1. 
Don scoorde al snel het eerste punt. 
Daarna ging het verder heel goed want, na 10 minuten was het al 3-0. 
De tweede helft kwam ODO flink terug met 3-2 
uit eindelijk werd het 8-5 voor Valto. 
  
Groetjes, Suze 

Valto F4 tegen Des (d) F1 
Zaterdagochtend was het zover... na een aantal trainingen op het veld en een oefenwedstrijd vorige week 
tegen de Valto F3 mocht de gloednieuwe F4 een echte wedstrijd spelen thuis tegen Des (d) F1. Romeo was 
erbij om de kids te helpen en Julian, Kalle, Lotte, Lynn en Tom waren klaar voor de strijd. 

In het begin was het nog even goed zoeken naar elkaar, naar de tegenstander ...en de juiste korf (oeps) 
maar door de enthousiaste ouders (allemaal nee gillend) werd voorkomen dat we de tegenstander een punt 
cadeau zouden geven. Na 20 minuutjes spelen was het 1-1. Daarna kwam Valto goed op stoom en hadden 
ze het korf een paar keer gevonden! En de scheidsrechter kon na 40 minuten spelen affluiten.... 4-1 voor 
Valto!!!! Toppie allemaal, hartstikke goed gedaan! Volgende keer gaan we op bezoek in Capelle ad IJssel 
maar nu eerst...vakantie!!!  

Groetjes Marjan en Lynn 
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Lente aanbieding 

!  
Sponsor commissie heeft met Houthandel Van der Marel geregeld dat we voor inkoopprijs een bankje 
kunnen kopen. Het doel is 20 bankjes langs de lijn te plaatsen zodat we voldoende zitplaatsen hebben bij 
wedstrijden van VALTO. Help VALTO te investeren in haar supportersgroep en koop een bankje voor 110€ in 
de webshop. 

We mogen weer tappen in de feesttent! 
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de 
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen 
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee 
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op, 
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn  van ook van 
harte welkom, om te helpen of  je kent iemand die het er 
leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk gezellig 
optreden, dus we gaan met ze allen mooie  avond er van 
maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te 
helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij Gj Stolk. 
Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
       Groetjes GJ  

Valto Einddag 
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Zwem4Daagse 
Speciaal voor de verenigingen die sporten in Sportcentrum Vreeloo, is er een leuke kortingsactie. Wanneer 
zij zich met minimaal 5 leden tegelijk aanmelden, betalen zij slechts €10,- p.p. voor deelname. Zij dienen 
zich dan wel voor 19 april in te schrijven en moeten dit dan doen op vertoon van de promotiemail die Valto 
heeft ontvangen en die op te vragen is bij Marleen Slaman: marleen.slaman@ckv-valto.nl 
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