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If Then Else 

Veelgebruikte termen uit de programmeerwereld: [als] dit, [dan] dat, [anders] … In dit geval heeft het onder 
andere betrekking op mijn bijdrage deze week: [als] er voldoende tijd is, [dan] schrijf een lang stuk, [anders] 
schrijf een kort stuk. Het wordt het laatste. Ik waarschuw vast in verband met een mogelijke teleurstelling. 

Als, als, als. En sport. Meermalen door mijn hoofd deze week. AJAX in de Champions League, [als] die 
wedstrijd maar een paar seconden korter had geduurd. Of … [als] ze maar geen tijd hadden gerekt, of [als] 
ze geen verdedigers hadden ingebracht. Achteraf is het altijd makkelijk praten. Het maakt het niet minder 
zuur. Het is zaak om het verlies te verwerken en je te richten op de volgende wedstrijd. 

Aan de andere kant, Kiki Bertens. Met enige Westlandse Trots speelt zij wél de finale in Madrid en wint hem 
nog ook! Ze staat nu vierde van de wereld, een tot dusver ongeëvenaarde prestatie. Ook daar emotie. Ook 
daar tranen. Maar ze zijn van ontlading, van vreugde. Het doet wat met haar. En met haar coach. Een mooi 
team. En het kan nog mooier. 

Sport is mooi, sport is hard. En waar het hard is, worden mooie lessen geleerd. En waar het mooi is, wordt 
hard gestreden. Of het nu in de top is, of in de breedte. Afgelopen zaterdag weer een aantal mooie 
wedstrijden gezien. Voornamelijk in de zon, met heerlijk weer. Dit is wel hoe het moet zijn. Dit was genieten. 

Nou ja, niet alles natuurlijk. Een kleine terugblik leert dat VALTO A1 jammerlijk verliest en zaterdag moet 
winnen om nog in de race te blijven voor behoud. VALTO 2 won met mooie cijfers, maar dat deed Swift 2 ook 
en dus nog steeds samen aan kop. En voor VALTO 1 duurde de wedstrijd ook een paar seconden te lang, 
waardoor een belangrijk duel verloren werd. Het is dan ook zaak om (1) de ruggen te rechten, veerkracht te 
tonen en er zaterdag vol voor te gaan. AJAX heeft daarin het juiste voorbeeld gegeven door zondag te 
winnen en daarmee het kampioenschap veilig te stellen. En (2) als publiek met elkaar langs de kant te gaan 
staan en (naast de teams die je normaal zou aanmoedigen) deze 3 teams van vol support te voorzien. Er zal 
moeten worden gestunt, maar het is niet onmogelijk. Niets is onmogelijk, kijk daarvoor maar weer maar 
Liverpool. 

Dus [als] je tijd hebt, [dan] kom zaterdag naar Villa VALTO, [anders] maak je maar tijd! 

Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 18 mei 2019 
16:00 VALTO 1 - HKC (Ha) 1 S. Rijkaart v Cappellen 

(asr) H. Klijn (sr)
 De Zwet 15:00

14:30 VALTO 2 - HKC (Ha) 2 Bas van der Meijden  De Zwet 13:30

18:30 VALTO 3 - Weidevogels 3 Leon Honkoop  De Zwet 18:00

13:00 ODO 3 - VALTO 4  Commandeur 12:00

16:25 VALTO 5 - ODO 4  De Zwet 15:55

13:45 VALTO 6 - Excelsior (D) 9 Jeroen Voskamp  De Zwet 13:15

12:50 Paal Centraal 5 - VALTO 7 Philip Amesz  TU Delft 11:50

15:05 VALTO 8 - Meervogels 6 Marco Boekestijn De Zwet 14:35

13:50 Achilles (Hg) 7 - VALTO 9 Pomonaplein 12:50

13:00 VALTO A1 - Vitesse (Ba) A1 Mark Spillekom De Zwet 12:00

17:55 VALTO A2 - Maassluis A2 Rob Knuist De Zwet 17:25

16:00 Avanti/Flexcom 
A3

- VALTO A3  Groene Wijdte 14:30

11:30 Dijkvogels B1 - VALTO B1 Theo van der Horst Maasdijk 10:30

12:30 VALTO B2 - Thor (R) B1 Daniël Verbaan  De Zwet 12:00

11:15 VALTO B3 - Excelsior (D) B2 Roland van der Ende  De Zwet 10:45

17:30 VALTO C1 - KZ/Thermo4U C1 David van der Plicht  De Zwet 17:00

10:15 VALTO C2 - Dubbel Zes C1 Thomas Ris De Zwet 09:45

12:00 ODO C1 - VALTO C3  Commandeur 11:00

11:15 Phoenix C3 - VALTO C4 Laura de Rooij Doornenplantsoen 10:15

12:00 VALTO D1 - KVS/Maritiem D1 Bart van Leeuwen De Zwet 11:30

11:00 VALTO D2 - Meervogels D1 Mandy Boeters De Zwet 10:30

10:30 Excelsior (D) D2 - VALTO D3 Biesland 09:30

09:15 VALTO D4 - ODO D2 Martijn Potters De Zwet 08:45

10:30 DVS '69 D2 - VALTO D5 Maxime Keuzenkamp Schildman 09:30

10:00 VALTO E1 - ODO E1 Wouter Dijkstra De Zwet 09:30

10:00 Fortuna E5 - VALTO E2  Kruithuisweg 09:00

10:00 VALTO E3 - Avanti/ E3 Fleur van Duin  De Zwet 09:30

09:15 Nikantes E2 - VALTO E4 Botreep 08:15

09:00 VALTO E5 - Meervogels/ E5 Bas Ridder  De Zwet 08:30

10:00 VALTO E6 - Gemini E3 Laura van der Eijk De Zwet 09:30

09:00 Meervogels E4 - VALTO E7 Jaimy Roos Vernedesportpark 08:00

09:00 VALTO F1 - Fortuna F1 Iris Lagerwerf De Zwet 08:30

10:00 Avanti  F2 - VALTO F2  Groene Wijdte 09:00

09:00 VALTO F3 - Excelsior (D) F3 Tessa van Dijk De Zwet 08:30

09:00 VALTO F4 - ONDO (G) F7 Annelie Prins De Zwet 08:30
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Uitslagen zaterdag 11 mei 2019 

GKV/Enomics 
1

- VALTO 1 16 - 15

Tilburg 2 - VALTO 2 17 - 25

KOAG 3 - VALTO 3 17 - 5

VALTO 4 - KVS 5 8 - 10

VALTO 5 - Refleks 4 13 - 12

GKV (H) 3 - VALTO 6 8 - 10

VALTO 7 - DES (D) 7 11 - 7

VALTO 8 - Avanti 9 9 - 9

Avanti 8 - VALTO 9 8 - 10

Meervogels A1 - VALTO A1 19 - 13

Weidevogels 
A2

- VALTO A2 8 - 21

VALTO A3 - KVS A3 10 - 4

KCR B1 - VALTO B1 9 - 18

VALTO B2 - Avanti B3 4 - 9

DES (D) B2 - VALTO B3 12 - 6

TOP C1 - VALTO C1 27 - 8

VALTO C2 - VEO C2 11 - 0

VALTO C3 - Meervogels C2 5 - 10

Twist C2 - VALTO C4 2 - 1

Korbis D1 - VALTO D1 6 - 13

VALTO D2 - Weidevogels 
D1

9 - 2

VALTO D3 - Meervogels D2 8 - 8

Dijkvogels D2 - VALTO D4 4 - 6

VALTO D5 - Twist D2 8 - 1

VALTO E1 - Phoenix E1 11 - 13

VALTO E2 - Avanti E4 9 - 2 (3-3)

Phoenix E4 - VALTO E3 12 - 7 
(0-2)

VALTO E4 - RWA E4 11 - 2 (4-2)

VALTO E5 - Weidevogels 
E4

11 - 4 (2-4)

VALTO E6 - Korbis E4 3 - 6 (2-2)

ONDO (G) F1 - VALTO F1 10-15 
(5-4)

VALTO F2 - Dijkvogels F3 12 - 3 
(1-4)

VALTO F3 - Fortuna F3 6 - 13 
(2-5)

KCC F3 - VALTO F4 5 - 4 (1-0)
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Wedstrijdsverslagen TC 
VALTO A1 speelde uit tegen Meervogels A1. Een belangrijk duel in de strijd tegen degradatie, omdat VALTO 
bij winst op Meervogels op één punt voorsprong kon komen. Thuis werd er in een matige wedstrijd met 9-7 
gewonnen. Dit keer was het Meervogels dat, op een groot veld, het voortouw nam en al gauw op een 4-0 
voorsprong stond. Met rust was het 9-6 en leek alles nog wel mogelijk, maar het begin van de 2e helft was 
ook niet goed genoeg, waardoor het geen wedstrijd meer werd. De A1 verloor met 19-13 en blijft daarmee 
op de laatste plaats. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Vitesse A1. Weer een belangrijk duel, omdat 
Vitesse op de één na laatste plek staat met twee punten meer dan VALTO. Uit werd er kansloos verloren: 
22-7. 
VALTO A2 speelde uit tegen Weidevogels A2. Weidevogels wist nog geen punten te halen en VALTO 
bevindt zich in de middenmoot van de poule. Thuis had VALTO met 15-11 van deze tegenstander gewonnen. 
Dit keer werd het een nog ruimere overwinning, waarbij er met name door de A2 lekker op los werd 
gescoord. Er werd met 8-21 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen Maassluis A2, waar al drie 
keer eerder dit seizoen tegen gespeeld werd en waar drie keer van verloren werd. Op het veld werd het 
15-10. 
VALTO A3 speelde thuis tegen KVS A3. In de zaal werd ook twee keer tegen deze tegenstander gespeeld 
en werd er twee keer gewonnen. Ook dit keer was de A3 een maatje te groot voor KVS, het werd 10-4. A.s. 
zaterdag speelt de A3 uit tegen Avanti A3. Nu al een belangrijk duel, omdat zowel VALTO als Avanti haar 
eerste twee wedstrijden wist te winnen en dus staan beide ploegen met vier punten bovenaan en zal de 
winnaar een goede stap doen richting het kampioenschap. 
VALTO B1 speelde uit tegen KCR B1. VALTO was KCR dit seizoen nog niet tegen gekomen. Een 
onbekende tegenstander dus, die de eerste wedstrijd van Dijkvogels verloren had. Wetende dat VALTO al 
twee keer Dijkvogels wist te verslaan, moest het een te kloppen tegenstander zijn. En dat bleek al gauw, 
want de B1 had geen kind aan KCR en wist eenvoudig te winnen met 9-18. A.s. zaterdag staat de derde en 
laatste tegenstander uit de poule op het programma, de B1 speelt dan uit tegen Dijkvogels B1. Bij winst doet 
de B1 goede zaken richting het kampioenschap en het NK. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Avanti B3. In de zaal speelde VALTO ook tegen deze ploeg en werd er één 
keer verloren en één keer gewonnen. Dit keer was VALTO aanvallend niet sterk genoeg om het Avanti lastig 
te maken en ging Avanti er met de winst vandoor: 4-9. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Thor B1, de 
enige ploeg die allebei haar wedstrijden wist te winnen en daarmee koploper is. 
VALTO B3 speelde uit tegen DES B2. In de zaal werd er ook tegen deze tegenstander gespeeld en toen 
werd er één keer gelijk gespeeld en één keer flink verloren: 6-14. Er werd bij vlagen best aardig gespeeld 
door de B3, maar slordigheden zorgden ervoor dat DES toch vrij makkelijk op voorsprong kwam. Mede 
doordat ze effectief met hun kansen omgingen. VALTO deed dat een stuk minder effectief en daardoor werd 
het een ruime overwinning voor DES: 12-6. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Excelsior B2. Een 
onbekende tegenstander, die met drie punten medekoploper is na twee wedstrijden. 
VALTO C1 speelde uit tegen koploper TOP C1. Thuis werd er met 5-15 van deze tegenstander verloren. Dit 
keer was het verschil nog een stuk groter en had de C1 zeer weinig in te brengen tegen een veel beter TOP. 
Het werd 27-8. Gauw vergeten en de focus weer op de volgende wedstrijd. A.s. zaterdag komt KZ C1 op 
visite. Uit werd er met 5-2 verloren. Bij winst kan VALTO op gelijke hoogte komen met KZ. 
VALTO C2 speelde thuis tegen VEO C2. Het enige wat tot het eind toe spannend bleef, was de vraag of 
VEO er één zou scoren. Dit was niet het geval, waardoor de C2 met 11-0 wist te winnen. A.s. zaterdag 
speelt de C2 thuis tegen Dubbel Zes C1. Deze ploeg staat na twee wedstrijden onderaan en wist nog geen 
punt te halen, dus ook nu moet het weer mogelijk zijn om de winst binnen te halen. 
VALTO C3 speelde thuis tegen Meervogels C2. Een onbekende tegenstander die haar eerste wedstrijd 
gewonnen had, terwijl VALTO gelijk had gespeeld. Helaas was Meervogels een maatje te groot en werd er 
met 5-10 verloren. A.s. zaterdag speelt de C3 uit tegen ODO C1. Deze ploeg verloor ook van Meervogels, 
maar wist te winnen van Fortuna, waar VALTO gelijk tegen speelde. 
VALTO C4 speelde uit tegen Twist C2. Het werd een gelijk opgaande wedstrijd, waarin maar weinig 
gescoord werd. Helaas voor VALTO wist Twist er wel één meer te maken, waardoor er verloren werd met 
2-1. A.s. zaterdag speelt de C4 uit tegen Phoenix C3, die net als VALTO haar eerste twee wedstrijden 
verloor, dus misschien dat er dit keer een overwinning in zit voor de C4. 
VALTO D1 speelde afgelopen week twee wedstrijden. Woensdag werd er thuis gespeeld tegen Excelsior 
D1. Het venijn zat hem in de staart van de wedstrijd, want toen gingen beide ploegen ineens scoren. VALTO 
wist met 6-4 te winnen. Afgelopen zaterdag speelde de D1 uit tegen Korbis D1. In de zaal werd er twee keer 
van deze ploeg verloren, maar dit keer was VALTO de betere ploeg en werd er met name goed verdedigd. 
Het werd 6-13. Na twee wedstrijden staat de D1 daarmee op de eerste plek. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis 
tegen KVS D1, die nog geen punten wist te halen. 
VALTO D2 speelde thuis tegen Weidevogels D1. De verwachting was dat het een lastige pot zou worden, 
maar doordat de D2 er vol voor ging, kon Weidevogels weinig inbrengen. Met rust stond er al een 
comfortabele voorsprong op het scorebord: 6-0. De tweede helft ging iets gelijker op, maar het verschil kon 
niet meer goed gemaakt worden. Er werd met 9-2 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de D2 thuis tegen 
Meervogels D1, die haar eerste twee wedstrijden verloor. 
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VALTO D3 speelde thuis tegen Meervogels D2. Een leuke wedstrijd, die gelijk op ging. Aanvallend was het 
soms wat moeizaam, omdat Meervogels goed stond te verdedigen. Gelukkig lukte het ook af en toe om daar 
goed mee om te gaan en wist de D3 acht keer te scoren. Meervogels deed dat echter ook, waardoor er gelijk 
gespeeld werd: 8-8. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen koploper Excelsior D2. 
VALTO D4 speelde uit tegen Dijkvogels D2. Een gelijk opgaande wedstrijd waarin om en om gescoord werd. 
Met rust stond het 3-3 en was nog alles mogelijk. Na rust bleef het lang gelijk, maar uiteindelijk was het 
VALTO dat de voorsprong wist te pakken en die ook niet meer uit handen gaf. Er werd met 4-6 gewonnen. 
VALTO staat nu na twee gewonnen wedstrijden bovenaan. A.s. zaterdag speelt de D4 thuis tegen ODO D2. 
VALTO D5 speelde pas haar eerste veldwedstrijd, thuis tegen Twist D2. De tegenstander kwam maar met 7 
spelers en dat was duidelijk niet genoeg om de D5 te imponeren. Vanaf het begin was de D5 de 
bovenliggende partij en dat leidde tot een ruime overwinning: 8-1. A.s. zaterdag speelt de D5 uit tegen 
DVS’69 D2, die al twee wedstrijden heeft gespeeld en beide wedstrijden wist te verliezen, dus het moet 
mogelijk zijn om ook nu weer de volle punten binnen te halen. 
VALTO E1 nam het op tegen Phoenix en heeft een goede wedstrijd gespeeld. Goede kansen, veel afvang! 
Het verdedigen was wat lastiger aangezien Phoenix bijna de gehele wedstrijd met drie jongens speelden 
tegen onze E1 met veelal meiden. Maar goed, daar worden ze alleen maar sterker van. Na een 11-13 
nederlaag gaat de E1 toch met een goed gevoel volgende week het maar weer eens opnemen tegen ODO.  
VALTO E2 kende een moeizame start tegen Avanti, maar uiteindelijk kwam het dieseltje op gang. Zo wist de 
E2 Avanti makkelijk achter zich te houden. De aanvallen gingen snel er waren veel en vooral ook mooie 
kansen te noteren. De uitslag was uiteindelijk 9-2 in het voordeel voor de E2. Komende zaterdag mogen ze 
naar Delft voor een wedstrijd tegen Fortuna. 
VALTO E3 kwam vandaag net iets te kort om het Phoenix lastig te maken. Ze deden verdedigend tot aan het 
einde toe hun best. Toch vielen de doelpunten bij Phoenix en ging het scoren bij de E3 een stuk lastiger en 
zo ging de overwinnig met 12-7 naar Phoenix. Volgende wedstrijd is thuis tegen Avanti E3.  
VALTO E4 speelde tegen RWA en kende een scherp begin en kwamen daardoor al snel op voorsprong. Na 
een dipje in de 2e 10 minuten wisten ze de focus weer helemaal terug te krijgen en hun voorsprong ver uit te 
breiden. Zo werd RWA met 11-2 verslagen en gaat de E4 vol goede moed op naar de volgende wedstrijd 
tegen Nikantes. 
VALTO E5 begon met een snelle achterstand van 0-2. Daarna wisten ze echter de knop om te zetten en 
draaiden ze de wedstrijd om. De E5 kreeg veel kansen en wisten deze goed te benutten. Af  en toe was het 
in de aanval nog lastig om de goede keuzes te maken, maar toch maakten veel doelpunten; 11-4 was dan 
ook de verdiende uitslag. Volgende week de eerste van twee wedstrijden tegen Meervogels E5, de 
medekoploper. 
VALTO E6 moest het doen zonder Lotte en Maud, die allebei in de lappenmand zitten en de eigen coaches 
Noa en Iris, maar daarvoor in de plaats kwamen Myrte en Tessa de E6 begeleiden. Zij konden niet 
voorkomen dat de E6 het lastig had tegen Korbis.  De E6 kwam lastig tot goede aanvallen en Korbis had net 
iets meer geluk. Zo werd het een 3-6 nederlaag voor onze E6. Gemini is komend weekend de volgende 
tegenstander. 
VALTO E7 speelde doordeweeks tegen Fortuna, deze wedstrijd ging helaas verloren voor de E7. Fortuna 
was een flink maatje te groot voor onze E7. Zaterdag gaat de E7 op bezoek bij Meervogels. Hopelijk kunnen 
ze dan de slechte smaak van deze nederlaag wegspoelen.   
VALTO F1 speelde tegen ONDO in ’s-Gravenzande. De F1 begon echt heel goed en rondde de kansen die 
zij kregen ook af en zo namen ze een flinke voorsprong. Daarna verslapte het verdedigen een beetje en kon 
ONDO terugkomen tot 10-12. Gelukkig herstelde de F1 op tijd en trokken zij met 10-15 de overwinning over 
de streep. Zaterdag komt Fortuna op bezoek voor een wedstrijd tegen de F1. 
VALTO F2 kende tegen Dijkvogels een moeizame eerste helft. Er waren wel veel kansen, maar de F2 wist 
ze niet af te ronden. In de tweede helft ging dit een stuk beter en liep de F2 van 3-1 uit naar 8-1 en wisten zij 
de wedstrijd uiteindelijk met 12-3 te winnen. Tegen Avanti gaat de F2 volgend weekend weer vol voor de 
overwinning. 
VALTO F3 begon de wedstrijd tegen Fortuna wel scherp, maar na de 1e tien minuten vergaten ze goed te 
verdedigen. Fortuna maakte daar goed gebruik van door veel te scoren en de F3 wist de korf niet te vinden. 
Zo won Fortuna de wedstrijd met 6-13. Komend weekend neemt de F3 het op tegen Excelsior F3. 
VALTO F4 kwam deze week net te kort om weer punten te pakken. De F4 deed goed zijn best en scoorde 
weer 4 mooie doelpunten.  KCC scoorde net even een keertje meer en won de wedstrijd met 5-4. Volgende 
wedstrijd is tegen ONDO F7. 
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Nieuws van de Technische Commissie  
VALTO 1 vertrok dit weekend richting Gorinchem om tegen directe 
concurrent GKV/Enomics 1 te spelen. GKV stond bij aanvang van de 
wedstrijd op de 8e plaats en VALTO 1 plaats daarboven dus winnen was 
van levensbelang. Het duurde echter lang voordat VALTO in haar spel 
terecht kwam en de ploegen waren bijzonder aan elkaar gewaagd. Vrijwel 
de gehele wedstrijd ging het gelijk op en met nog een aantal seconden te spelen stond het 15-15. GKV 
kreeg echter de bal mee, de bal vloog naar het andere vak en daar viel, 5 seconden voor tijd, de 16-15 door 
de korf. VALTO achterlatend zonder punten en wederom verwijzend naar de 8e plaats. VALTO 2 staat nog 
steeds op een gedeelde eerste plek met Swift (M) 2. Dit weekend vertrokken zij richting Tilburg om daar 
tegen de Brabantse 2e ploeg te spelen. Deze wedstrijd verliep voor VALTO makkelijker waardoor er aan een 
groter gat gewerkt kon worden. De Lierenaren wonnen uiteindelijk met 17-25. VALTO A1 speelde dit 
weekend tegen directe concurrent Meervogels A1 voor lijfsbehoud in de OK. Voor de winter speelde de 
beide ploegen ook al tegen elkaar en toen werd het 9-7 maar deze wedstrijd zouden er vast meer 
doelpunten gaan vallen. Beide ploegen deden dat redelijk en creëerden allebei meer dan 10 doelpunten, 
alleen Meervogels.. net te veel. Einduitslag 19-13 waardoor de A1 wederom naar plek 8 zakt.  

Aanmelden komend seizoen 
Hoe jammer het is, afmeldingen horen ook bij een vereniging. Daar tegenover staan alweer vele nieuwe 
aanmeldingen, van mensen die terugkomen maar ook nieuwe leden die VALTO net gaan leren kennen. Als 
TC willen we al deze nieuwe leden erop wijzen dat het belangrijk is om je aanmelding officieel te maken via 
https://ckv-valto.nl/lid-worden. We streven er naar om voor iedereen die zich voor 1 juni 2019 aanmeld direct 
een plekje te vinden in een nieuw team.   

Namens de TC,  
Bart Versteegen / bart.versteegen@ckv-valto.nl 0621297535 

VALTO loterij 
Deze week starten we met de verkoop van de loten van de VALTO loterij. Deze actie komt in plaats van de 
grote clubactie en de potgrondactie (deze is in een ‘light’-vorm gehouden). 
Deze loterij wordt gehouden om de kosten van de verbouwing van de Villa mede te ondersteunen. 
De bedoeling is dat alle spelende leden van zowel de jeugd als ook de senioren de loten gaan verkopen. 
Per persoon krijg je een boekje van 15 loten. De loten zijn € 2,50 per stuk, dus die zijn zo verkocht! 
Kleine tip: 2 loten voor € 5,= of 4 voor € 10,= en de loten vliegen eruit! 

De prijzen liegen er niet om: 
De hoofdprijs is een Scooter van Tensen 2wielers Westland, een laptop, een jeugdfiets van Vijverberg 
Fietsen, een Stedentrip, Een rondvlucht met 3 personen, Een etensbon, een Team-BBQ van Zwaard. 
Een bal (gesigneerd door selectie), Een shirt (gesigneerd door selectie) of een clinic met 4 personen (door 
selectie). Kortom gave prijzen voor iedereen! 

Als je 15 loten zijn verkocht kan je nog loten bijkrijgen. Het team wat het meeste verkoopt kan namelijk een 
leuk team-uitje verdienen. Dus help elkaar en probeer zo veel mogelijk te verkopen. 
Voor de echte goede verkopers zijn er ook nog super-loten te verkopen. Dit zijn boekjes van 20 loten, die 
dus € 50,= kosten. 

De trekking zal op zaterdag 1 juni gedaan worden, na de wedstrijd van het 1e. Hierover later meer. 
Daarna zal de uitslag op onze site te zien zijn. Er hoeven dus geen namen/telefoonnummers genoteerd te 
worden. De kopers kunnen zelf nakijken of ze gewonnen hebben. 

Deze week worden de loten uitgedeeld en kan je aan de slag. Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 

Groeten, 
Thijs Dijkstra, Ruben Hoogerbrugge en Hans Ridder 
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Onze scheidsrechters 

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.   
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: 
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 

NK Veldkorfbal 22 juni 2019 
Het loopt allemaal lekker rondom de vrijwilligers van het NK Veldkorfbal op 22 juni 2019. 
De meeste taken voor overdag zijn inmiddels ingevuld dus bedankt daarvoor! 
Heb je je aangemeld en afgelopen week nog niets gehoord van ons, dan zal dat snel gebeuren. 
  
Tijdens het NK loopt in de avond na de wedstrijd van 18.00 uur de derde helft natuurlijk nog wel gezellig door 
tot 23.00 uur. 
De horecatentjes blijven open, Party DJ Franky B draait, dus hou daar rekening mee in je agenda en zorg 
dat je erbij bent! 
Het betekent ook dat we voor de avond nog wel wat vrijwilligers zoeken. 
  
Waar we vooral nog vrijwilligers voor nodig hebben? 

-          Toegangscontrole in de avond 
-          Muntverkoop in de avond 
-          Barbezetting in de avond 
-          Parkeerbegeleiding in de ochtend en in de middag 
-          Springkussenbegeleiding in de middag 
-          Schminken in de middag 
-          Tribunes afbreken maandag 

  
Nog niet aangemeld? Help mee en meld je aan! 
Ga naar www.ckv-valto.nl/nk-veldkorfbal/ 
  
Groetjes, 
Irma Koornneef en Chantal van Kester 
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Wedstrijdverslagen 

Hallo allemaal 
Wij VALTO D1 zijn vandaag naar Waddinxveen geweest om te korfballen tegen Korbis. We hebben in de 
zaal 2 keer eerder tegen ze gespeeld en helaas allebei de keren verloren. Maar wij zijn erg gegroeid. Isa 
heeft haar arm zwaar gekneusd dus deed Julia mee met ons. De opstelling was in de aanval: Kees, Finne, 
Julia en Jill. En de verdediging Jorn, Sven, Luna en Jonne. 
We begonnen met de wedstrijd Korbis mocht met de bal beginnen maar scoorde niet, toen ons aanval vak 
mocht scoorde Jill gelijk een doorloop 0-1. Korbis scoorde vlak daarna 1-1, toen kwam Kees in beweging en 
nam een mooie doorloop 1-2. Korbis kreeg weer de bal uit maar VALTO onderschepte de bal weer, Jill nam 
weer een doorloop en die zat 1-3. Daarna scoorde Jill er nog een de 1-4 en toen weer de 1-5 toen scoorde 
en wisselden we gelijk. Daarna werd een tijd niet gescoord en voor de rust scoorde Korbis een doorloop 
2-5 , en was het dus rust.  
We begonnen goed Kees nam een doorloop en die zat! 2-6. Korbis scoorde daarna ook 3-6, Jill scoorde 
toen de 3-7 en daarna ook de 3-8, Finne schoot daarna van verweg en scoorde! Daarna scoorde een jongen 
van Korbis een lang afstand schot en toen gingen we wisselen van kant, en scoorde Jonne gelijk met daar 
achteraan weer een punt voor Korbis 5-11. Jorn scoorde op een been een punt de 5-11 en daarna Sven ook 
de 5-12 daarna kreeg Luna een strafworp mee en scoorde die dat was de 5-13 vlak voor het eindsignaal 
scoorde Korbis de 6-13. We hadden gewonnen en we staan op dit moment in de poule 1e!!!!! 
  
       Groetjes Jill 

VALTO D3 - Meervogels D2 
Na 2 weken rust mochten we weer aan de bak .Het was even inkomen en daardoor speelden we heel 
voorzichtig. Gelukkig kwamen we met 2-0 voor. De eerste helft ging gelijk op maar we gingen toch rusten 
met 4-3. De tweede helft liepen we uit naar 6-4 maar helaas hadden ze gauw gelijk gemaakt. 
Weer scoorde wij er 2 maar de verdediging ging niet meer zo lekker. 
Helaas scoorde hun wel 2x waardoor we de wedstrijd met 8-8 eindigden. 
  
         Groetjes Kevin 
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VALTO E1 - Phoenix E1  
Zaterdag kwam Phoenix E1 bij ons langs om het tegen onze E1 op te nemen. Wij waren dit jaar Phoenix al 
vaker tegen gekomen en iedere keer was deze club net iets te sterk voor ons dus wij wisten dat het een 
zware pot ging worden. Verder was ik (Elise) nog niet helemaal hersteld. Maar gelukkig was de rest wel 
goed inzetbaar.  
De wedstrijd ging van start en binnen een paar minuten schoorde Phoenix al 2 punten. Gelukkig konden wij 
er ook wel wat scoren. Hierdoor bleven wij goed meelopen. Met de rust stonden we 6-8 achter. Na de 
peptalk van Vera konden we er weer flink tegen aan, maar ook de tweede helft bleven we iedere keer wel 
een punt of 2 achter.  
Zelf Elise kon nog even een kwartje meespelen. Dus gellukig gaat dat ook weer de goede kant op.  
Maar helaas hebben we toch verloren en met 11-13  
Maar we hebben wel lekker gespeeld en we hebben goede tegenstand kunnen bieden.  
Volgende week komt Od o op bezoek dus we hopen dat we dan weer wat puntjes kunnen pakken.  
 
    Groetjes Elise 

VALTO E2 
'S-morgen 9:00 startte de wedstrijd van de VALTO E2 tegen Avanti E4, met voor VALTO in het veld Anne, 
Lieke, Stacey en Bas en Mike langs de zijlijn. Na het eerste punt gemaakt door Stacey en vervolgens een 
doelpunt van Avanti gingen we de eerste rust in met een 1-1 gelijkstand.  Na de rust, waar Mike en Bas van 
plaats wisselde, leek het al snel 1-2 te worden, maar deze werd afgesloten omdat deze verdedigd was. 
Vervolgens kwam er een poging van Avanti maar die ging er niet in, werd mooi afgevangen door VALTO 
waarna een  
goed samenspel volgde en Anne ervoor zorgde dat we met 2-1 de rust in gingen. Voor de 3de rust maakte 
Anne de 3-1. In het derde deel van de wedstrijd had Lieke even rust en scoorde Avanti, waardoor we met 
3-2 het laatste deel van de wedstrijd ingingen. De E2 was toen echt op dreef en zorgde voor de fantastische 
mooie eindstand van 9-2.  
      Groeten Mike en Eelco 

VALTO E4 
Vandaag hadden de meiden een thuis wedstrijd tegen RWA. 
Ze waren er klaar voor na een warming up en opbeurend gesprek van Ilse! 
De eerste punten werden snel gemaakt. 
Ze bleven goed verdedigen en speelden goed samen. 
We hebben een paar mooie doorlopen gezien! 
Top meiden hoe jullie zo gegroeid zijn en goed samen werken! 
Deze wedstrijd hebben ze gewonnen met 11-2. 
Meiden ga zo door dit seizoen! 
  

Groetjes Jennifer en Esther 

Alle A, B en C jeugd opgelet! 
Bij deze zijn jullie uitgenodigd voor de nieuwe editie van het WK 2 tegen 2 toernooi! ⚽  

Na drie succesvolle edities is de volgende editie van het Westlands Kampioenschap 2 tegen 2 op woensdag 
22 mei 2019. 
Op de velden van CKV VALTO gaat de strijd losbarsten voor de A-, B- en C-jeugd van korfbalverenigingen 
Dijkvogels, ONDO, ODO, Maassluis en VALTO. 
Het WK 2 tegen 2 is sinds 2015 hét toernooi voor de Westlandse jeugd. Bedoeld om de Westlandse jeugd in 
een nieuwe korfbalvorm tegen elkaar te laten sparren. 

De aanmeldingen zijn reeds gestart, de eerste vijf koppels krijgen een GRATIS consumptie! 

Meld je nu GRATIS aan via www.wk2tegen2.nl 
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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
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