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Los 

Over een maand is het Nederlands Kampioenschap bij ons op de velden en daar zijn steeds meer mensen mee bezig in 
de voorbereiding. We hebben als club als best wel wat georganiseerd in het verleden, maar dit is wel even andere koek. 
Het komt in de buurt van FestiVALTO dat we bij ons 50-jarig bestaan hebben gehouden of het VALTOfeest dat we ieder 
jaar organiseren. Het verschil met die evenementen is dat er nu mensen uit het gehele land naar ons toekomen voor een 
paar mooie potjes topkorfbal. Vanaf dit weekend ga je daarom meer horen over de dag én de avond. We gaan helemaal 
los! 

Afgelopen week is de verkoop van loten voor de grote VALTO loterij van start gegaan. Geen Grote Clubactie loten, geen 
potgrond langs de deuren, maar één keer dit seizoen de inzet om zoveel mogelijk loten te verkopen aan familie, vrienden 
en de mensen uit je straat. Want welk team de meeste loten verkoopt, verdient leuk team-uitje! Doe je best dus. Ik heb 
zaterdag vernomen dat ze al als warme broodjes over de toonbank gaat en zeg nu zelf, wie wil er nu geen kans maken 
op één van de mooie prijzen, zoals een scooter, een laptop, een fiets, een stedentrip, een rondvlucht of nog veel meer 
mooie prijzen. Kom op dus, maak ons los! 

Wat ook los gaat is de woensdagavond, met het WK 2-tegen-2, een thuiswedstrijd van VALTO 9 en de Unicefloop die 
over onze velden komt. Leuk om de activiteiten van de club op deze manier te laten zien. Doe je nog niet mee met het 
WK 2-tegen-2? Je kunt je nog aanmelden, het is je laatste kans. En verder staan het het Hemelvaarttoernooi bij VEO, de 
Grote VALTO Loterij en Priva Schoolkorfbaltoernooi weer voor de deur en als afsluiter de Einddag met het duo-
schattoernooi en de BBQ! 

Tenslotte nog een korte terugblik op afgelopen zaterdag. Het ging behoorlijk los bij de VALTO selectie. 3 zuurverdiende 
punten waarmee VALTO 2 op plek 1 komt en VALTO 1 op een fijne plek 6, vooral nog. Want het is nog lang niet 
gespeeld. Er staan nog een paar zware wedstrijden op het programma. Ook de A1 deed goede zaken zaterdag door te 
winnen en ging uitzicht te houden op behoud in de overgangsklasse. VALTO 9 tenslotte iets zich niet alleen achter de 
bar van haar beste kant zien, maar ook in het veld. Na een moeizame start, werd het toch gewoon 5-14 tegen Achilles uit 
Den Haag. Pak je deze mini samenvatting toch ook maar weer mooi mee. Betekent trouwens wel dat we op weg zijn 
naar het kampioenschap. En als dat gebeurt, dan gaat het echt los! 

Oh, en had ik al gezegd dat we een afterparty hebben op zaterdag 22 juni als afsluiter van het NK? Nodig dus al je 
vrienden en familie uit voor een gezellige avond, samen met de kampioenen en DJ Franky B. Entree is vanaf 19.00 uur 
gratis. We gaan los! 

Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Woensdag 22 mei 2019 

Zaterdag 25 mei 2019 

20:00 VALTO 9 - KOAG 5 Sportpark De Zwet Veld 2 (40x20) 19:30

15:30 Swift (M) 1 - VALTO 1 M (Martijn) de Boer 
(sr) S. (Stefan) Hoppel 
(asr)

Sportpark De Sprong

13:45 Swift (M) 2 - VALTO 2 Aarnout Crucq Sportpark De Sprong

16:15 Avanti/Flexcom 4 - VALTO 3 Kees van Pelt  De Groene Wijdte

17:30 VALTO 4 - Excelsior (D) 4 Afgeschermd Sportpark De Zwet

14:00 Paal Centraal 3 - VALTO 5 Sportcentrum TU Delft

11:10 Excelsior (D) 9 - VALTO 6 Sportpark Biesland

14:30 VALTO 7 - Paal Centraal 5 Laurens van der Meer Sportpark De Zwet

13:45 Meervogels 6 - VALTO 8 Mark van Zoelen Vernedesportpark

16:00 VALTO 9 - Achilles (Hg) 7 Martin Boekestijn Sportpark De Zwet

12:30 KVS A1 - VALTO A1 Peter van Putten Cas van Dijkpark

17:00 Excelsior (D) A1 - VALTO A2 J. Roeleven (sr) M van 
Leeuwen (Begeleider)

Sportpark Biesland

13:00 VALTO A3 - Avanti/ A3 Afgeschermd Sportpark De Zwet

09:30 VALTO B1 - Dijkvogels B1 Peter Schrijver Sportpark De Zwet

11:15 Thor (R) B1 - VALTO B2 Sportveld Ellemare

11:30 Excelsior (D) B2 - VALTO B3 Sportpark Biesland

13:00 Groen Geel C1 - VALTO C1 Frank Montanje Sportpark Trickelsoord

11:55 Dubbel Zes C1 - VALTO C2 Afgeschermd Stokroosveld (DZ)

12:00 VALTO C3 - ODO C1 Jesper Valstar Sportpark De Zwet

11:00 VALTO C4 - Phoenix C3 Maaike Ridder Sportpark De Zwet

12:30 KVS/Maritiem D1 - VALTO D1 Cas van Dijkpark

09:00 Meervogels D1 - VALTO D2 Kathe Duijvestijn Vernedesportpark

11:45 VALTO D3 - Excelsior (D) D2 Jan Pieter Vermeer Sportpark De Zwet

12:05 ODO D2 - VALTO D4 De Commandeur

10:45 VALTO D5 - DVS '69 D2 Marja de Jong Sportpark De Zwet
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10:00 ODO E1 - VALTO E1 Sportpark De 
Commandeur

10:00 VALTO E2 - Fortuna E5 Romee Valstar Sportpark De Zwet

12:30 Avanti E3 - VALTO E3 De Groene Wijdte

10:00 VALTO E4 - Nikantes E2 Sheila Herbert Sportpark De Zwet

09:00 Meervogels E5 - VALTO E5 Tariq de Wit Vernedesportpark

10:00 Gemini E3 - VALTO E6 Afgeschermd Groenhovenpark

12:00 HKV Eibernest E3 - VALTO E7  HKV/Ons Eibernest

10:00 Fortuna F1 - VALTO F1 Kruithuisweg-Oost

10:00 VALTO F2 - Avanti/Flexcom F2 Esther de Jong Sportpark De Zwet

09:30 Excelsior (D) F3 - VALTO F3 Sportpark Biesland

09:30 ONDO (G) F7 - VALTO F4 Juliana Sportpark
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Uitslagen zaterdag 18 mei 2019 

VALTO 1 - HKC (Ha) 1 16 -
 15

VALTO 2 - HKC (Ha) 2 12 -
 12

VALTO 3 - Weidevogels 3 9 - 13

ODO 3 - VALTO 4 13 - 8

VALTO 5 - ODO 4 16 - 4

VALTO 6 - Excelsior (D) 9 8 - 6

Paal Centraal 5 - VALTO 7 7 - 13

VALTO 8 - Meervogels 6 5 - 11

Achilles (Hg) 7 - VALTO 9 5 - 14

VALTO A1 - Vitesse (Ba) A1 14 -
 13

VALTO A2 - Maassluis A2 13 -
 13

Avanti A3 - VALTO A3 7 - 6

Dijkvogels B1 - VALTO B1 12 -
 18

VALTO B2 - Thor (R) B1 6 - 16

VALTO B3 - Excelsior (D) B2 5 - 8

VALTO C1 - KZ/Thermo4U C1 10 - 5

VALTO C2 - Dubbel Zes C1 14 - 4

ODO C1 - VALTO C3 6 - 3

Phoenix C3 - VALTO C4 14 - 3

VALTO D1 - KVS/Maritiem D1 16 - 9

VALTO D2 - Meervogels D1 3 - 6

Excelsior  D2 - VALTO D3 15 - 7

VALTO D4 - ODO D2 6 - 6

DVS '69 D2 - VALTO D5 1 - 11

VALTO E1 - ODO E1 9 - 16

Fortuna E5 - VALTO E2 5 - 14

VALTO E3 - Avanti E3 5 - 6

Nikantes E2 - VALTO E4 0 - 14

VALTO E5 - Meervogels E5 9 - 2

VALTO E6 - Gemini E3 25 - 0

Meervogels E4 - VALTO E7 5 - 5

VALTO F1 - Fortuna F1 18 - 8

Avanti F2 - VALTO F2 6 - 22

VALTO F3 - Excelsior (D) F3 11 - 12

VALTO F4 - ONDO (G) F7 2 - 5
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Nabeschouwingen TC 
VALTO A1 speelde thuis tegen Vitesse A1. Uit werd er kansloos van deze tegenstander verloren: 22-7, en 
dat terwijl Vitesse nu maar twee punten boven VALTO staat. Als de A1 nog enige kans wilde maken op 
behoud in de overgangsklasse moest er nu toch echt gewonnen worden. De wedstrijd ging dit keer heel erg 
gelijk op en bleef tot het eind toe spannend. Uiteindelijk wist de A1 met één punt verschil te winnen: 14-13. 
Daarmee staat de A1 nu gelijk met Vitesse op de laatste plek, maar natuurlijk wel in het nadeel voor wat 
betreft het onderling resultaat. Dus moeten er echt nog punten verzameld worden om nog een kans te 
maken en dat zal niet makkelijk worden. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen KVS A1, een tegenstander 
waar de A1 voor de zaal met 11-19 van verloor en ook in de zaal werd het twee keer een flinke nederlaag. 
VALTO A2 speelde thuis tegen Maassluis A2. In de uitwedstrijd werd er met 15-11 verloren en ook in de zaal 
wist de VALTO geen punten te halen tegen Maassluis. Dit keer ging de wedstrijd gelijk op en met rust stond 
het 8-8 en kon het nog alle kanten op. In de tweede helft werd er aan beide kanten minder gescoord, maar 
bleef de wedstrijd gelijk op gaan en uiteindelijk resulteerde dat in een gelijkspel: 13-13. A.s. zaterdag speelt 
de A2 uit tegen Excelsior A1, die nog kans maakt op het kampioenschap, want zij staan twee punten achter 
op koploper Refleks A1. Thuis werd er met 8-20 verloren. 
VALTO A3 speelde uit tegen Avanti A3. Beide ploegen wisten hun eerste twee wedstrijden te winnen, dus de 
winnaar zou koploper worden in de poule. Het ging gelijk op en het werd een spannende wedstrijd, maar 
helaas trok VALTO aan het kortste eind en verloor met 7-6. A.s. zaterdag komt Avanti naar De Lier toe en 
kan er sportieve revanche genomen worden. Mocht de A3 dan wel weten te winnen, dan is het 
kampioenschap gewoon weer binnen handbereik. 
VALTO B1 speelde uit tegen de derde tegenstander uit de poule: Dijkvogels B1. Een tegenstander die 
VALTO al kent van voor de zaal, en toen werd er twee keer vrij makkelijk gewonnen. Ook dit keer wist 
VALTO aanvallend het korfje weer lekker te vinden en wist er maar liefst 18 te maken. Dijkvogels bleef 
achter met 12 doelpunten, dus is VALTO na drie wedstrijden de duidelijke koploper van de poule en staan de 
zaken er goed voor richting het NK. A.s. zaterdag komt Dijkvogels op bezoek bij VALTO en zal er weer 
gewonnen moeten worden. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Thor B1. Een onbekende tegenstander, die de eerste twee wedstrijden vrij 
makkelijk wist te winnen, terwijl VALTO pas één keer nipt wist te winnen. Het zou dus (waarschijnlijk) geen 
makkelijke opgave worden om de punten in De Lier te houden. En inderdaad Thor was een maatje te groot 
voor onze B2, er werd met 6-16 verloren. A.s. zaterdag gaat de B2 naar Thor om gelijk de returnwedstrijd te 
spelen. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Excelsior B2. De B3 begon goed aan de wedstrijd en wist op een 3-1 
voorsprong te komen. Hierna werd het slordig en daarmee liet de B3 Excelsior weer helemaal terug in de 
wedstrijd komen en stond het met rust 3-6. In de tweede helft wist de B3 zich wel weer enigszins te 
herpakken, maar de achterstand was niet meer in te halen, er werd met 5-8 verloren. A.s. zaterdag speelt de 
B3 uit tegen Excelsior, dus misschien dat er dan meer in zit. 
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VALTO C1 speelde voor veel publiek dat na VALTO 1 nog bleef kijken om onze jeugd te zien spelen. Uit 
werd er van KZ met 5-2 verloren. Nu was het VALTO dat de leiding nam en deze heel de wedstrijd vast hield. 
Er werd met 10-5 gewonnen. Qua punten komt VALTO nu gelijk met KZ en staat nu op een 6e plaats. Voor 
VALTO volgen nu nog twee pittige wedstrijden waarbij het voorhandhaving in de hoofdklasse van belang is 
om tenminste 1 van deze wedstrijden te winnen. Zaterdag gaan jullie naar het noorden om daar tegen Groen 
Geel te spelen. Thijs werd hier met 1 doelpunt verschil van verloren dus hier zou best wel eens een kans op 
punten kunnen liggen. 
VALTO C2 kreeg hekkensluiter Dubbel Zes op bezoek en had weinig tegenstand deze wedstrijd. Er kwam al 
snel een ruime voorsprong op het scorebord en dat bleef de hele wedstrijd zo. Er werd met 14-4 gewonnen. 
Avanti won echter ook haar wedstrijd waardoor VALTO op de 2e plaats blijft staan. Komende zaterdag gaan 
jullie op bezoek bij Dubbel Zes, hopelijk om de uitslag van zaterdag jl nog eens over te doen.  
VALTO C3 ging naar Maasland om aan te treden tegen ODO C1. ODO was net iets sterker, feller en 
zorgvuldiger in de afronding waardoor zij er met de winst vandoor gingen. Er werd 6-3 verloren. Volgende 
week komt ODO naar ons toe. Wellicht dat het thuisvoordeel onze C3 kan helpen naar een betere uitslag? 
VALTO C4 ging naar Zoetermeer om tegen Phoenix C3 te spelen. Op het moment van schrijven is de 
wedstrijd nog niet verwerkt in de app maar volgens de spelers werd er flink verloren, 14-3. Komende 
zaterdag komt Phoenix naar ons. Hopelijk weet VALTO dan meer vuist te maken tegen deze ploeg.  
VALTO D1 kreeg KVS op bezoek, een bekende tegenstander uit de zaal. Toen werd er 1x gewonnen en 1x 
verloren. Nu nam VALTO vanaf het begin van de wedstrijd het voortouw en liet KVS in de achtervolging. Er 
werd gewonnen met 16-9 waardoor VALTO na 3 wedstrijden ongeslagen bovenaan staat. Helaas viel Jorn 
deze wedstrijd uit met een lelijke blessure wat een dagje SEH en een arm in het gips tot gevolg had. Sterkte 
en beterschap Jorn! 
VALTO D2 kreeg Meervogels op bezoek. Een felle ploeg waar VALTO het lastig mee had. Als je je eigen 
kansen dan ook niet goed benut, geef je eigenlijk de wedstrijd een beetje weg. Er werd met 3-6 verloren. 
Zonde, want er had zeker meer in gezeten. Komende zaterdag mogen jullie revanche nemen als jullie af 
mogen reizen naar Zoetermeer.  
VALTO D3 heeft na twee kampioensschappen dit seizoen een zwaardere poule gekregen. Dit zie je terug in 
de wedstrijden en de uitslagen maar is ook goed voor de spelers flink wat meer weerstand te krijgen. Deze 
zaterdag stond Excelsior D2 op het programma die echt wel een tandje sterker waren dan VALTO, zeker 
omdat er bij Excelsior ook wat D1 spelers tussen liepen. VALTO heeft, ondanks de tegenstand, toch gewoon 
knap 7 doelpunten gemaakt en kon met opgeheven hoofd het veld verlaten. Komende zaterdag staat 
Excelsior weer op het programma al wordt er nog gekeken of deze wedstrijd verzet kan worden. 
VALTO D4 kreeg ODO D2 op bezoek. De eerste helft was VALTO de sterkere partij en kwam op 2-0 
voorsprong. VALTO zakte echter in en ODO nam de wedstrijd over. VALTO kwam zelfs op achterstand. In de 
laatste minuut scoorde VALTO toch nog de gelijkmaker en bleef er 1 punt in De Lier. Komende zaterdag de 
return in Maasland. Dan zorgen dat jullie de hele wedstrijd scherp blijven. 
VALTO D5 heeft de smaak te pakken! Na de overwinning van vorige week stond deze week DVS '69 op het 
programma. Een ploeg uit Hendrik Ido Ambacht die wij als VALTO niet zo vaak tegenkomen. Het was de reis 
echter meer dan waard want VALTO wist met 1-11 te winnen. Komende zaterdag komt DVS onze kant op en 
kan VALTO hopelijk in de herhaling.  
VALTO E1 moest zaterdag tegen ODO aantreden. Aanvallend ging het best aardig, maar verdedigend had 
de E1 het zwaar. Hier wist ODO van te profiteren en won zo de wedstrijd met 9-16. Zaterdag mag de E1 
weer eens tegen Phoenix spelen.  
VALTO E2 speelde een erg sterke wedstrijd. Verdedigend erg goed en aanvallend ook prima. Zo gaat de E2 
lekker verder met winnen, hopelijk zaterdag weer, ook dan tegen Fortuna. 
VALTO E3 speelde ook een goede wedstrijd, goed samenspel en vele kansen. Helaas scoorde de 
tegenstander er net eentje meer en zo Avanti met 5-6. Komende zaterdag meteen een herkansing tegen 
Avanti.  
VALTO E4 mocht naar Nikantes en speelde daar een topwedstrijd! De tegenstander kwam er niet aan te pas 
en zo liep de E4 met goed samenspel en mooie aanvallen uit naar een 14-0 overwinning! Zaterdag weer vol 
voor de overwinning in eigen huis tegen Nikantes. 
VALTO E5 nam het op tegen Meervogels, waarbij onze E5 duidelijk beter was. Ze hebben een goede 
wedstrijd gespeeld met leuk samenspel. Hopelijk pakken jullie zaterdag in de return weer de punten tegen 
Meervogels. 
VALTO E6 speelde een hele goede wedstrijd tegen Gemini. De meiden kwamen al snel op een voorsprong 
en wisten deze voorsprong ook vast te houden. Sterker nog, ze wonnen de wedstrijd met 25-0! Volgende 
week naar Gouda voor een nieuwe wedstrijd tegen Gemini. 
VALTO E7 begon heel scherp met een paar mooie doelpunten en goed samenspel. Helaas konden ze het 
niet volhouden en kwam tegenstander Meervogels terug. De E7 wist er nog wel een punt uit te slepen; 5-5 
eindstand. Komende zaterdag een uitwedstrijd tegen HKV/OE voor de E7. 
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VALTO F1 gaat ook door waar ze vorige week mee gestopt waren, namelijk winnen en behoorlijk veel 
scoren. Zo won de F1 met ruime cijfers van Fortuna; 18-8. Zo laat de F1 zien gegroeid te zijn na de zaal, 
toen ze het nog knap lastig hadden met Fortuna. Kijken of het ze zaterdag uit ook lukt om te winnen van 
Fortuna. 
VALTO F2 speelde uit tegen Avanti F2. De F2 begon goed alleen lukte het nog niet om de kansen ook af te 
maken. Dat ging gedurende de rest van de wedstrijd steeds beter. Zo goed zelfs, dat de F2 uiteindelijk met 
6-22 wist te winnen. Zaterdag komt Avanti naar De Lier voor een revanche, maar hopelijk weet de F2 dan 
ook weer de punten te pakken. 
VALTO F3 kreeg bezoek van Excelsior. Ze moesten even wakker worden in het begin van de wedstrijd, 
waardoor Excelsior flink uitliep. Maar in de tweede helft ging het beter lopen bij de F3 en knokten ze zich 
goed terug. Helaas kwamen ze wel net te kort en verloren ze met 11-12. Komend weekend gaat de F3 op 
bezoek bij Excelsior. 
VALTO F4 mocht het opnemen tegen ONDO. Het was de tegenstander die wat beter begon aan de 
wedstrijd. De F4 had wat moeite met het overgooien, maar kwam later in de wedstrijd steeds beter tot 
samenspel. Helaas te laat om helemaal terug te komen in de wedstrijd. Zo ging de wedstrijd verloren met 
5-2. Volgende week een herkansing tegen ONDO. 

 

Nieuws van de Technische Commissie  

Het weekend van spanning 
VALTO 1 verloor vorige wedstrijd van GKV door in de dying seconds nog een 
doelpunt tegen te krijgen en zich daarmee weer de 8e plaats ‘cadeau’ deed. Dit 
weekend stond de volgende wedstrijd alweer op het programma tegen de nummer 3 HKC. Direct na de zaal 
werd er al gewonnen van Merwede en ook nu was VALTO goed tegen een ploeg die hoger stond. Bijna de 
gehele wedstrijd heeft VALTO voorgestaan maar in de laatste minuten werd het weer heel spannend. Met 
nog minder dan een minuut te spelen en een 15-15 stand kwam de bal in de handen van Zané de Roo, een 
schot van ver en…. 16-15! Hij viel aan de goede kant dit keer en VALTO 1 pakt de volle 2 punten. Benieuwd 
hoe blijdschap er dan uit ziet? Zoek de foto’s van Mieke van Leeuwen dan even op, ook te zien via 
twitter.com/ckvVALTO. 
VALTO 2 doet het goed op het veld en staat al weken op een gedeelde eerste plaats met Swift (M). Dit 
weekend kwam HKC 2 langs in het Westland, de nummer 7 uit de poule. VALTO kwam niet in haar normale 
spel en HKC bleef het vuur maar opstoken waardoor zij een lange tijd voorstonden in de wedstrijd. Richting 
het einde naderend bleef HKC maar voorstaan en met nog enkele minuten te spelen werd de 11-12 
gescoord. HKC weer in de aanval maar de verdediging van VALTO stond goed en zo kon de bal vlak voor 
tijd naar het aanvalsvak waar Thijs aanlegde en ook de 12-12 binnen kon schieten! Vrijwel direct daarna 
werd er afgefloten en een verlies werd zo afgewend. Even later kwam het bericht binnen dat directe 
concurrent Swift van Merwede/Multiplaat verloren had waardoor VALTO 2 nu alleen aan kop staat! Volgende 
week zou de beslissing al bijna kunnen vallen als VALTO 2 afreist naar Middelburg om in een directe 
concurrentiestrijd te gaan proberen Swift (M) te verslaan.  
VALTO A1 verloor vorige wedstrijd nog van Meervogels A1 en zakte daarmee af naar de 8e plaats in de 
poule. Dit weekend stond de wedstrijd tegen Vitesse (Ba) op het programma, een andere directe concurrent 
in de AOK. In een wedstrijd die ook niet bol stond van de doelpunten en waar het in de 2e helft heel moeilijk 
bleek voor beide partijen om te scoren werd er wel ontzettend veel strijd geleverd. Net zoals bij de andere 
wedstrijden in het middagprogramma dit weekend zat het venijn in de staart en trok VALTO A1 met 14-13 de 
winst naar zich toe! Helaas nog steeds op de 8e plek maar met deze strijd zou er in de aankomende 
wedstrijden nog punten gesprokkeld kunnen gaan worden.  

Nieuwe TC seizoen 2019-2020 
De afgelopen jaren is de TC dunner gezaaid geweest dan dat we eigenlijk wilden en met het seizoen 
2019-2020 gaat daar weer verandering in komen. Vanaf afgelopen maandag hebben we de TC namelijk 
versterkt met Frank de Rijcke, Mark van Geest en Frank Poot. Ook Jan-Jaap Elenbaas, nu nog voorzitter, 
heeft zich alvast aangesloten bij de TC om vanaf oktober officieel de plek over te nemen van Bart 
Versteegen, die verder gaat als bestuurslid Marketing. Met deze versterking zorgen we ervoor dat er weer 
een uitgebreidere TC staat die onder andere meer aandacht kan geven aan wedstrijdsport & breedtesport 
senioren, arbitragebeleid en talentontwikkeling. De precieze rolverdeling zal later worden bepaald en wordt 
gecommuniceerd via de bijblijver en de website, houd die twee kanalen dus vooral in de gaten.  
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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



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 

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: 
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 

De Bijblijver, 20 mei 2019 !8

https://ckv-valto.nl/lid-worden
mailto:bart.versteegen@ckv-valto.nl


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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Alle A, B en C jeugd opgelet! 
DIT IS JE LAATSTE KANS OM AAN TE MELDEN! 

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. 

Meld je nu GRATIS aan via www.wk2tegen2.nl 
LET OP: inschrijven kan tot dinsdag 21 mei 12:00 uur. 
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AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl



Wedstrijdverslagen 

VALTO selectie teams beleven een nuttige middag 
   Sponsoren: Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek 

Er is deze week in veel Lierse korfbal gezinnen vast nog wel nagepraat over de 10e speelronde. Zowel 
VALTO 1 als A1 lieten belangrijke punten tegen directe concurrenten liggen. De junioren gingen in 
Zoetermeer onderuit tegen de nummer 7 De Meervogels A1. In Gorinchem liep het vlaggenschip tegen een 
wel heel zure nederlaag op. Tegen de nummer laatst moest er eigenlijk gewonnen worden, maar in een 
gelijk opgaande wedstrijd wist de thuisploeg in de laatste seconden de winnende treffer door de korf te 
gooien. Dit weekend was het geluk eens aan Lierse zijde en werd ook de wedstrijd van vandaag in de 
laatste seconden beslist, maar deze keer in Liers voordeel. VALTO 2 had het vandaag erg lastig met de rode 
lantaarndrager en keek bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan en leek tegen hun tweede 
nederlaag aan te lopen. Het bleef door het doelpunt van Thijs in de dying-seconds gelukkig bij een 
puntendeling, wat aan het eind van de middag een kostbaar punt bleek te zijn.  
VALTO 2, wat HKC (H) uit Hardinxveld-Giesendam als tegenstander had, kwam moeizaam uit de 
startblokken. De wedstrijd was al drie minuten onderweg toen Ron de score opende met een doorloop. Het 
was inmiddels al duidelijk dat de doelpunten vanmiddag spaarzaam zouden worden. Door om en om scoren 
van beide ploegen werd halverwege de eerste helft een 5-5 tussenstand bereikt. Met nog tien minuten tot de 
rust waren de ploegen nog steeds in evenwicht. VALTO zou in deze laatste fase de korf niet meer weten te 
vinden, wat de gasten helaas wel deden. Zij zette de ruststand op 6-8 en gingen dus met een lekker gevoel 
de kleedkamers in.  
Het tweede deel werd er ook door beide ploegen vooral goed verdedigd en zouden de doelpunten nog 
minder talrijk zijn. Thijs kreeg het Lierse publiek na een minuut of vier op de banken want hij leek de 
aansluitingstreffer te maken. Tot ieders verbazing had de leidsman ergens een overtreding gezien en keurde 
de treffer af. Het bleef door beide ploegen weer lang zoeken naar de juiste kans. Het waren uiteindelijk de 
gasten die na negen minuten de marge vergrootte naar drie, maar in de volgende drie minuten wisten Thijs 
en Ron toch voor de aansluiting te zorgen. De gelijkmaker wilde echter maar niet vallen. De gasten uit 
Hardinxveld wisten het verschil weer te herstellen naar 8-10 en gingen met nog een kwartier te gaan steeds 
zuiniger met hun kansen om. Zij speelden lange aanvallen met vaak meerdere kansen, maar toch wist 
VALTO via twee doelpunten van Thijs weer langszij te komen bij 10-10. Met nog tien minuten op de klok 
werd het nu zaak voor VALTO om op voorsprong te komen om niet de koppositie te verliezen. Het 
tegenovergestelde gebeurde. VALTO creëerde kansen genoeg, maar de ballen wilde niet vallen. Dit deden 
ze bij de tegenstander helaas wel, waardoor we met nog vier minuten op de klok weer tegen een 
achterstand van 10-12 aankeken. VALTO knokte voor wat het waard was en stond in de verdediging goed 
hun “mannetje”. Toen Thijs de aansluitingstreffer maakte waren de meesten van mening dat het helaas 
gedaan was, want met minder dan een minuut te spelen zouden de gasten dit normaal gesproken uitspelen. 
Dit deden zij echter niet slim genoeg en wist VALTO de bal weer te bemachtigen. Met nog maar een paar 
seconden op de klok werd Thijs weer in stelling gebracht en hij kroonde zich tot “men of the match” door de 
gelijkmaker door de korf te gooien. Hij was trouwens zo wie zo de meest trefzekere vandaag en nam in de 
tweede helft vijf van de zes doelpunten voor zijn rekening. Later kwam het goede nieuws uit Sliedrecht dat 
Swift 2 de punten aan Merwede 2 had moeten laten en VALTO nu met één puntje verschil alleen koploper is 
in de poule. Dat wordt volgende week dus een belangrijke wedstrijd in Middelburg waar de spelers uitkijjken 
naar een bomvol “VakkieV” om hen naar de overwinning te schreeuwen.  
Voor het Lierse vlaggenschip is het na de nipte nederlaag van vorige week nu echt vijf voor twaalf. Het 
worden zo wie zo nog allemaal finales de wedstrijden die nog gespeeld gaan worden. Het programma liegt 
er niet om voor VALTO 1 met tegenstanders als de kampioen in spé Swift, CKV Nieuwerkerk, HKC (H) en 
KV Vriendenschaar zal het zeker niet makkelijk worden. Het is echter wel vaker gebleken dat VALTO tegen 
de betere ploegen boven zichzelf uit kan stijgen, dus heb ik er nog wel vertrouwen in dat het nog niet 
verloren is. Vandaag dan dus HKC (H) 1, wat in de zaal promoveerde naar de hoofdklasse, en eigenlijk in de 
veldcompetitie voor de zaal een paar steken hebben  laten vallen, waardoor zij nu uitgespeeld zijn voor de 
titel. Zij hebben wel uitgesproken dat zij de rest van het seizoen hun sportieve plicht te blijven doen en de 
nodige punten te pakken. Zo traden zij vandaag weer in volle oorlogssterkte aan tegen ons vlaggenschip, 
wat hen in september toch op een hete middag wist te trakteren. Toen wist VALTO meerdere keren op 
voorsprong te komen, maar moest in de slotfase toch buigen voor sterke HKC maar met opgeheven hoofd 
na de 24-20 nederlaag het veld kon verlaten. Vandaag was er weer een nieuwe kans voor ons vlaggenschip 
en zij grepen deze met beide handen vast. Frank had vandaag zijn reserve beurt, wat gelijk al wat 
verbaasde gezichte gaf bij de tegenstander. Laurens, Mees, Naomi en Nikki begonnen in de aanval en 
wisten ook al snel gevaarlijk dicht bij de openingstreffer te zijn. Helaas gooide Laurens net te kort, maar twee 
minuten later was hij wel trefzeker. 
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In de volgende aanval zorgde één van de HKC dames voor de gelijkmaker, maar VALTO was vandaag gretig 
en wist dat alles gegeven moest worden vandaag om een kans te maken. Bart en Thom wisten VALTO een 
marge van twee te bezorgen bij 3-1, maar nu moest het andere vak toch even wat langer zoeken naar de 
juiste kansen. Alle pogingen ten spijt was het vijf minuten later toch weer gelijk, maar was Maaike niet veel 
later weer trefzeker en besloot de coach van HKC een time-out te nemen om zijn ploeg op de rails te zetten. 
Dit leek zijn vruchten af te werpen, want met nog tien minuten tot de rust wisten de gasten bij 4-5 voor het 
eerst op voorsprong te komen. Later zou dit de enige voorsprong voor de gasten blijken te zijn, want met vier 
doelpunten op rij van Nikki, 2x Zané en een doorloop van Laurens was 8-5 de nieuwe tussenstand. De 
gasten schakelden een tandje bij om te proberen de achterstand nog voor de rust weg te werken. Hier 
hadden zij nog zeven minuten de tijd voor en die leken zij goed te gaan benutten, want binnen twee minuten 
viel de aansluitingstreffer al door de korf en moest Eric een time-out nemen om deze flow te doorbreken. Dit 
pakte goed uit voor het Lierse octet, want de gasten zouden niet meer scoren tot de thee. Thom en Laurens 
wisten voor de rust het verschil van drie weer te herstellen, wat de ruststand op 10-7 zette.  
Eerste deel van de missie was geslaagd, maar er waren nog dertig lange minuten te gaan. Bij de gasten 
werd bij aanvang van de tweede helft al vers bloed ingebracht. Oud PKC er Corné Troost maakte plaats voor 
John den Dunnen, die ook gelijk trefzeker was met een one-hander in de eerste seconden na de hervatting.  
Niet veel later viel ook de aansluitingstreffer door de korf en was de wedstrijd weer open gebroken. Maaike 
en Mees herstelde het verschil voor VALTO, maar weer wisten de gasten terug te komen tot één puntje 
verschil bij 12-11. VALTO wist echter steeds op tijd mee te scoren, zodat de gelijkmaker uit bleef. Met nog 
tien minuten op de klok zette Mees ons op 14-12 en bleef de hoop bij het thuispubliek nog leven. HKC kreeg 
een strafworp mee op de overtreding op een doorgebroken heer. Gelukkig voor ons had de heer het vizier 
niet scherp staan en miste deze opgelegde kans. In plaats van de aansluiting te krijgen keken de gasten niet 
veel later weer tegen een verschil van drie aan door het doelpunt van Thom. Met nog acht minuten op de 
klok en de voorgaande wedstrijd nog vers in het geheugen wist iedereen dat het nog niet gedaan was. De 
gasten hadden intussen al de nodige wissels gebruikt en de duels werden feller. Vooral verdedigend gaven 
de gasten nu geen centimeter ruimte meer, waardoor VALTO maar moeizaam tot schot kwam en die ook nog 
geen doel troffen. De  HKC spelers namen bij elk schot veel risico op de afvallende bal, maar wisten 
hierdoor wel veel aanvallen te onderbreken. De ervaren heren lieten zich in deze fase gelden bij de gasten. 
Zij wisten met drie afstandsschoten de stand weer gelijk te trekken bij 15-15 met nog iets meer dan een 
minuut op de klok leek ook deze wedstrijd door onze vingers te glippen. De volgende VALTO aanval werd 
opgezet en een ieder wist zijn taak. De bal werd helaas verspeeld en het Lierse publiek hield de adem in. 
Het zou toch niet weer in de laatste seconden mis gaan? De Lierse verdediging gaf echter ook vol gas en 
wist de tegenstander tot een fout te dwingen, waardoor de bal nog een keer in onze aanval kwam. De 
scheidsrechter had al een tijdje geleden de laatste minuut aangegeven, dus werden snel de posities 
ingenomen met Thom en Zané in het voorveld. Zij zouden het moeten doen met Bart en Maaike die de 
afvallende bal moesten pakken. Zané bedacht zich geen moment toen zij een seconde of tien voor het einde 
het goede gevoel had om het schot te pakken. Zij stelde met haar derde treffer vanmiddag de overwinning 
veilig, want na het uitnemen van de bal floot de leidsman ook direct voor het einde van de wedstrijd. Met 
deze zeer verdiende overwinning wist VALTO te stunten tegen het geroutineerde HKC. Ook de andere 
uitslagen in de poule waren gunstig voor VALTO, want Merwede wist niet te winnen van Swift en GKV ging 
25-19 onderuit tegen Oranje Wit. Hoewel de marge erg klein is staat VALTO nu op de veilige zesde plaats en 
zijn er nog drie finales te gaan. Volgende week gaan VALTO 1 en 2 op bezoek bij Swift in Middelburg, waar 
uw steun meer dan gewenst is. VALTO 2 kan daar een belangrijke slag slaan in de race naar het 
kampioenschap en na vandaag heeft het vlaggenschip misschien nog wel meer verrassingen in petto voor 
hun tegenstander. Kan VALTO het Zeeuwse Swift de eerste punten afhandig maken? Zorg dat je erbij bent 
om hier getuige van te zijn en laat de spelers vooral horen dat je er bent! Om 13:45 uur zal VALTO 2 als 
eerste het veld betreden met aansluitend de wedstrijd tussen VALTO 1 en de aanstaande kampioen Swift 1. 
Dit alles op sportterrein Voorborch in Middelburg.  
Graag tot volgende week in Middelburg.  
Arno van Leeuwen. 

VALTO C2 
De C2 moest tegen Dubbel zes C1 spelen. We begonnen met een goede start, na 2 minuten stonden we al 
1-0 voor die gescoord is door Miloe. De tweede werd ook gescoord door Miloe. Snel stonden we voor met 
6-0. We speelden goed samen! Daarna werden er nog 3 gescoord en was het rust. Na de rust werd er 
gescoord door Mette, en twee door Dubbel zes. Daarna werden er nog 3 gescoord door VALTO, en 2 door 
Dubbel zes. De eindstand is 14-4 voor VALTO geworden!!!! 
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VALTO D1 
Vandaag mochten de meiden van de E3 aantreden tegen Avanti. 
Ze hadden er weer erg veel zin en met Laura en Vera langs de kant moest 
het toch gaan lukken. 
Er werd lekker rond gespeeld en veel kansen gecreëerd. 
Ze gingen met 1-3 de rust in. 
De tweede helft hebben ze zicht terug geknokt en hebben ze zelfs nog even voor gestaan. 
Uiteindelijk is het 5-6 geworden.  
Helaas meiden, jullie zijn echt gegroeid!! Erg leuk om te zien. 
Op naar volgende week dan gaan we gewoon de punten pakken. 

VALTO D2 – Weidevogels D1 (verslag zaterdag 11 mei) 
Na een paar weken vakantie konden we eindelijk weer een wedstrijd spelen. Het zonnetje scheen en we 
hadden er zin. We gingen goed van start en de ballen vlogen erin. Met de rust stond het 6-0. Na de rust 
gingen we door met scoren. Iets minder dan in de 1e helft, want we misten een aantal kansen. Weidevogels 
scoorde 2 keer. Het werd 9-2. We hadden heel goed gespeeld.  

     Groeten, Danique 

VALTO D4 – ODO D2 
Vandaag hadden de toppers van de D4 een wedstrijd tegen ODO. Dat is een team wat alleen maar uit 
meisjes bestaat. Dat ging wel lukken volgens de jongens…… 
Maar de wedstrijd verliep anders. De D4 speelde niet zoals de D4 kan spelen! Het ging allemaal een beetje 
moeizaam en zeker niet makkelijk. 
Er werden veel ballen niet goed gegooid en veel in de tegenstanders hun handen. Ook waren er wel kansen, 
maar die gingen er niet in! 
De D4 speelde een beetje alsof ze de avond ervoor een heel leuk feestje hadden gehad…. 
Met rust stonden we wel 2-1 voor, maar dat kon zo anders zijn. 
De tweede helft werd spannend en we kwamen zelfs achter te staan. 
De 2e helft probeerde de D4 nog wel alles uit de kast te halen. Er werd door de coaches nog even tactisch 
gewisseld.. 
Dus gelukkig werd het toch nog een gelijk spel! 6-6 
Volgende week mogen wij bij ODO op bezoek. We hopen dat het dan wel makkelijker verloopt voor de D4! 
Zet hem op! 
     Milan en Heleen 

Fortuna E5 - VALTO E2 
Afgelopen zaterdag ging VALTO E2 weer vol enthousiasme aan de wedstrijd tegen Fortuna E5 beginnen. Na 
al twee gewonnen wedstrijden in dit veldseizoen wilden we deze week weer echt winnen !!  We gingen er 
volledig voor ! Na een korte warming-up vertelden Mandy en Romy de spelers  weer de benodigde tips en 
tactieken. VALTO E2 was er helemaal klaar voor en stond op scherp.   
De wedstrijd begon voor VALTO met 1-0 achterstand, echter dit was van korte duur want door goed 
samenspel en het snel rondgaan van de bal werd er razendsnel succes geboekt. De eerste 10 minuten 
stond  VALTO al voor met 1-5, super goed ! Maar ons voornaamste doel was om deze voorsprong niet meer 
uit handen te geven. Maar door goed samenspel en goed verdedigingswerk liep de voorsprong steeds 
verder op. Alle spelers gunden elkaar ook de kans om een punt te maken.  Super om te zien ! Uiteindelijk 
was de stand geweldig, onze kanjers hebben met 5-14 gewonnen !  Yesss ! Echt super goed gedaan ! Wij 
hebben er nu al zin in, volgende week komt Fortuna namelijk op bezoek bij ons !!  Mandy en Romy ook 
hartelijk dank voor jullie sportieve gedrevenheid en enthousiasme! 

       Groetjes van Bas en Ellen 

De Bijblijver, 20 mei 2019 !13



VALTO E4 
We zijn vandaag in het zonnige Hoogvliet. De meiden hebben er ondanks het vroege tijdstip zin in. Ons 
team is in topvorm waardoor we de wedstrijd sterk beginnen. In de eerste 10 minuten is het 0-5. We gaan de 
rust in met 0-8! We krijgen veel kansen. Ook in de 2e helft worden er nog veel doelpunten gemaakt. We 
eindigen met een stand van 0-15. Zou er een kampioenschapje in zitten??? 

      Groet, Ed en Suzanne  

VALTO F1 - Fortuna F1 
Fortuna onderschepte de bal en scoorde gelijk 0-1, VALTO was gelijk wakker geschut en  
Jade, Suze en Rosan scoorde waardoor de stand 4-1 werd. Fortuna wist nog een puntje te scoren, waarop 
Suze, Don en Rosan zorgde dat we in de pauze 8- 2 voor stonde. Na de pauze ging het ineens heel snel 
door alle doelpunten van Luna, Jade, Don en Suze stond het ineens 16-3, de laatste 10 minuten verzwakte 
de verdediging waardoor Fortuna zich herpakte, maar gelukkig lukte Daan het nog er 2 in te gooien 
waardoor ze 18-8 gewonnen hebben. Super leuk dat iedereen heeft gescoord en jullie gezamelijk zo'n mooie 
eindstand hebben neergezet. Volgende week mogen jullie weer tegen hun spelen.  

     Groetjes Luna & Gerda 
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Dit jaar organiseert de Ac1viteiten Commissie van VALTO voor iedereen weer een Eindmiddag. 
Deze middag wordt het seizoen 2018 - 2019 op een gezellige en feestelijke manier afgesloten. 

Wanneer? Zaterdag 29 juni 2019 
Aanwezig: 11.30 uur 
Start:  12.00 uur 
BBQ:  17.00 uur 

Na aanleiding van vele posi1eve reac1es van vorig jaar staat de einddag weer in het teken van het Duo-
SchoSoernooi. Je hoeU je niet af te melden als je er niet bij kunt zijn, maar je mag je juist in tweetallen 

aanmelden om mee te kunnen doen aan het Duo-SchoSoernooi. 

Kinderen van de Kangoeroes, F, D en E geven zich samen met iemand van 14+ op. Dit kan zijn met je coach, 
trainer, vader, moeder, opa, oma, tante, oom, grote nicht, neef of andere VALTO leden / spelers.  De C, B, A 
en senioren kunnen zich opgeven met wie ze willen.  
Degene met wie jij je opgeeU hoeU niet op kor]al te ziSen.  
Er zijn drie verschillende poules waarin gestreden wordt om de prijzen: 

1. Kangoeroes – F 
2. D – E 
3. C en hoger 

In de verschillende poules speel je met je maatje meerdere wedstrijden en wordt er gestreden om de prijs 

voor het beste schuSers duo. Wellicht slepen jullie die mooie beker binnen!! 

 

Test je VALTO 6 - HINDERNISBAAN SKILLS!  
Tijdens de einddag organiseert de AC, in samenwerking met VALTO 6,  
voor iedereen weer een parkoers op een prach1g mooie hindernisbaan.  
Mocht je 1jd over hebben tussen de wedstrijden van het SchoSoernooi,  
pak dan je kans! 
Er zijn diverse categorieën en dus ook diverse prijzen te verdienen. 
Voor deelnamen hoeU je je niet op te geven.  
Iedereen is van harte welkom om mee te doen. 

Dus zet zaterdagmiddag 29 juni in je agenda, ga op zoek naar een leuk/gezellig/goed maatje en 
geef je op via de website!  
Opgeven kan tot zaterdag 22 juni 23.59 uur op www.ckv-VALTO.nl/einddag  

We sluiten de middag af met een prijsuitreiking en een heerlijke BBQ. Inschrijven kan je ook doen 
op de bovenstaande link. Wil je alleen komen BBQ-en, dan kan dat uiteraard ook! 

LET OP: Mocht VALTO 1 een beslissingswedstrijd spelen, dan zal deze ook op 29 juni plaats vinden. 
Is dit het geval, dan zal het schoSoernooi komen te vervallen, zodat we met z’n allen VALTO 1 
kunnen gaan aanmoedigen. Daarna sluiten we de dag af met de jaarlijkse BBQ! 

EINDDAG: 29 JUNI 2019 !
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• Bedrijfsunits Kleine Hei, Maasdijk, ideale ligging nabij rijksweg 
A20, Maasdijk-en Westerleeplein.

• 25 units, variërend  van 145, 175, 200, 300, 445, 600, 745, 900, 
1045, 1200 en 1335 m2( begane grond).

• Gedeeltelijke betonnen verdiepingsvloer.

Bezichtigen mogelijk op afspraak
Oplevering  op korte termijn

• Bedrijfsunits Kleine Hei, Maasdijk, ideale ligging nabij rijksweg 
A20, Maasdijk-en Westerleeplein.

• 25 units, variërend van 145 M2 tot 304 M2 (begane grond). 
Te vergroten door units te koppelen, prijzen vanaf € 265.000 
V.O.N. excl. Btw.

• Gedeeltelijke betonnen verdiepingsvloer. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vakbo.nl,  
hier kunt u de folder downloaden.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Dennis Kester.

T. 06 14 70 88 68  |  www.vakbo.nl

TE KOOP

T. 06 14 70 88 68  |  www.vakbo.nl

TE KOOP

VERKOOP GESTART!  
Oplevering eind 1e kwartaal 2019
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• 25 units, variërend van 145 M2 tot 304 M2 (begane grond). 
Te vergroten door units te koppelen, prijzen vanaf € 265.000 
V.O.N. excl. Btw.

• Gedeeltelijke betonnen verdiepingsvloer. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vakbo.nl,  
hier kunt u de folder downloaden.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Dennis Kester.
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TE KOOP

T. 06 14 70 88 68  |  www.vakbo.nl

TE KOOP

VERKOOP GESTART!  
Oplevering eind 1e kwartaal 2019

• Voor meer informatie kunt u terecht op www.vakbo.nl,  
hier kunt u de folder downloaden. Voor vragen of een bezichtiging 
kunt u contact opnemen met Dennis Kester.

TE KOOP/TE HUUR



!  

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 24 augustus. Dit is zoals gewoonlijk op de laatste 
zaterdag van het Bradelier feest en is meteen een goede start/training richting het nieuwe sportseizoen.( ☺  
Tip voor trainers ) 

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 

Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 24 augustus! 

Een sportieve groet,  
Bradelierloop  
Gert van der Schee
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