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Kansen pakken 
Afgelopen zaterdag was het een prachtige dag, althans voor de teams die niet heel vroeg in actie moesten komen. 
De early birds moesten én op tijd hun bed uit én begonnen de dag met een natuurlijke douche. Maakt verder niet 
uit natuurlijk, want een beetje regen, daar moeten we tegen kunnen. De rest van de dag was zoals gezegd goed. 
Mooie temperatuur, prima zon en als speler kun je alleen maar genieten. 

Zo ook op het terras, na afloop van de wedstrijd. In mijn geval die van VALTO 9. Voor het eerst in de prille 
geschiedenis een thuiswedstrijd op zaterdag, op veld 1 nog wel. Na een gelijkopgaande strijd, waren het toch de 
vedetten van VALTO's negende die de voorsprong pakten en vasthielden. Een prima overwinning. Kansen in 
overvloed, gezien de winst voldoende gepakt ook. Als beloning een drankje in de zon, vergezeld van gezellige 
mensen en een heerlijk broodje met worst van VALTO 8. Met spelende kinderen die niet moe te krijgen zijn, de 
ondergaande zon, nóg een drankje en nóg een broodje worst, hebben we ook het teamuitje maar geprikt voor het 
einde van het seizoen. Een aanrader voor andere teams trouwens. Pak die kans, nu het nog kan. 

Over kansen gesproken, VALTO A1 pakte hem toch niet in Scheveningen, VALTO 1 ook net niet in Middelburg, 
maar VALTO 2 wel. Hoewel het daar nog even spannend werd. De stand is in ons voordeel, wat betekent dat het 
tweede aanstaande zaterdag kampioen kan worden en bij winst volgend jaar de Overgangsklasse op het veld mag 
gaan proberen. Het zou top zijn als het eerste zich daar bij kan aansluiten, door zaterdag te winnen en de kans op 
een plekje in die Overgangsklasse mede daardoor weet te behouden. Alle support nodig dus! 

Om de kans op een overwinning nog iets te vergroten hebben we VALTO D5 ingevlogen. Zij hadden nog het 
oplopen tegoed van de zaal, waarin een wedstrijd werd verplaatst. We doen het nu dus een keer op het veld. Met 
oplopen, omroepen, live stream en veel publiek. De D5 verdient het overigens ook wel, want ze gaan aan kop in 
hun poule en hebben zelfs een grote kans om zaterdag het kampioenschap een stuk dichterbij te brengen. 

En mocht je de kans op een topdag nu echt een stuk willen vergroten, koop dan nog even snel wat loten. Uiterlijk 
dinsdag moet het geld binnen zijn, zodat we zaterdag tot loting kunnen overgaan. Dus ook daarvoor kom je 
natuurlijk naar Villa VALTO. We gaan er een gezellige dag van maken. 

Tot dan! 

Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Loterij 
Deze maandag en dinsdag moeten alle enveloppen worden ingeleverd met het geld van de verkochte 
loten. Mocht je niet gaan trainen op die dagen, regel dan dat je enveloppe wel wordt ingeleverd. Wij 
zitten vanaf 17.45 tot 20.45 op beide dagen in de kantine. 
Vervolgens zal aanstaande zaterdag na de wedstrijd van het 1e de uitslag bekend gemaakt worden. 
Dit zal vervolgens in de dagen erna ook op de site worden geplaatst, zodat iedereen rustig kan kijken 
of er prijzen gewonnen zijn. Hierbij willen we iedereen bedanken voor de inzet bij het verkopen van 
de loten. Na volgend weekend zal ook bekend gemaakt worden welk team het beste heeft verkocht 
en een gezellig teamuitje krijgt! 
     Groeten, Thijs, Ruben, Hans 

Maandag 27 mei 2019 

Zaterdag 1 juni 2019 

19:0
0

VALTO C3 - Fortuna/Delta Logistiek C4 Sportpark De Zwet Veld 1 
(40x20)

18:30

18:3
0

VALTO D3 - Achilles (Hg) D2 Sportpark De Zwet Veld 2 
(40x20)

18:00

16:00 VALTO 1 - Vriendenschaar (H) 1 M.Kemperman(asr)P. 
Rikken(sr)

Sportpark De Zwet

14:30 VALTO 2 - Rust Roest 2 Sander Maijenburg Sportpark De Zwet

13:00 VALTO 3 - Vriendenschaar (H) 2 Jos van Velzen Sportpark De Zwet

12:30 Weidevogels 4 - VALTO 4 Merenveld

12:50 Paal Centraal 4 - VALTO 6 Afgeschermd Sportcentrum TU 
Delft

13:15 VALTO 7 - ONDO (G) 7 Marco Boekestijn Sportpark De Zwet

16:15 VALTO 8 - VEO 6 Rob de Ruiter Sportpark De Zwet

12:00 KOAG 5 - VALTO 9 Bob Zander Groene Wetering

17:00 Die Haghe A1 - VALTO A1 Ron van Scherpenzeel Baambruggestraat 
10

16:50 DES (D) A1 - VALTO A2 Sportpark Biesland

14:45 VALTO A3 - VEO A2 Jesper Valstar Sportpark De Zwet

12:30 Achilles (Hg) 
B1

- VALTO B1 Peter Wijngaards Pomonaplein

10:00 VALTO B2 - ONDO (G) B2 Max Hulsebosch Sportpark De Zwet

11:30 ALO B2 - VALTO B3 Bosjes van Pex

10:00 Die Haghe C1 - VALTO C1 Jan Harm Brouwer Baambruggestraat 
10

09:00 VALTO C2 - Avanti C2 Steven Vijverberg Sportpark De Zwet
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12:30 Gemini C2 - VALTO C4 Jasper Kooij Groenhovenpark

11:00 Excelsior (D) 
D1

- VALTO D1 Sportpark Biesland

11:00 VALTO D2 - Dijkvogels D1 Martijn Dijkstra Sportpark De Zwet

13:00 Excelsior (D) 
D3

- VALTO D4 Sportpark Biesland

11:15 VALTO D5 - ZKV (Zu) D1 Vera van der Eijk Sportpark De Zwet

09:00 VALTO E1 - Fortuna E1 Naomi Grootscholten Sportpark De Zwet

10:00 VALTO E2 - Excelsior (D) E5 Zané de Roo Sportpark De Zwet

10:30 ONDO (G) E5 - VALTO E3 Maaike Riem Juliana Sportpark

10:00 VALTO E4 - Vitesse (Ba) E6 Mandy Boeters Sportpark De Zwet

10:00 VALTO E6 - IJsselvogels E5 Lisanne van den Berg Sportpark De Zwet

10:00 VALTO E7 - Excelsior (D) E7 Rosalie Prins Sportpark De Zwet

12:20 ODO F1 - VALTO F1 De Commandeur

09:00 VALTO F2 - ODO F3 Joyce Meijer Sportpark De Zwet

09:00 VALTO F3 - ONDO (G) F6 Kitty Vijverberg Sportpark De Zwet

09:00 DES (D) F1 - VALTO F4 Sportpark Biesland
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Uitslagen zaterdag 25 mei 2019 

Swift (M) 1 - VALTO 1 17 - 14

Swift (M) 2 - VALTO 2 12 - 14

Avanti/Flexcom 4 - VALTO 3 18 - 14

Paal Centraal 3 - VALTO 5 12 - 13

Excelsior (D) 9 - VALTO 6 10 - 11

VALTO 7 - Pa Centraal 5 12 - 5

Meervogels 6 - VALTO 8 14 - 8

VALTO 9 - Achilles (Hg) 7 13 - 10

KVS/Maritiem A1 - VALTO A1 26 - 11

Excelsior (D) A1 - VALTO A2 15 - 12

VALTO A3 - Avanti A3 8 - 12

VALTO B1 - Dijkvogels B1 17 - 5

Thor (R) B1 - VALTO B2 16 - 6

Excelsior (D) B2 - VALTO B3 14 - 6

Groen Geel C1 - VALTO C1 15 - 12

Dubbel Zes C1 - VALTO C2 7 - 11

VALTO C3 - ODO C1 5 - 5

VALTO C4 - Phoenix C3 3 - 7

KVS/Maritiem D1 - VALTO D1 8 - 7

Meervogels D1 - VALTO D2 8 - 7

VALTO D3 - Excelsior D2 10 - 9

ODO D2 - VALTO D4 5 - 4

VALTO D5 - DVS '69 D2 10 - 3

ODO E1 - VALTO E1 10 - 13

VALTO E2 - Fortuna E5 16 - 5

Avanti/ E3 - VALTO E3 4 - 9

VALTO E4 - Nikantes E2 18 - 3

Meervogels E5 - VALTO E5 1 - 16

Gemini E3 - VALTO E6 0 - 10

HKV/ Eibernest E3 - VALTO E7 16 - 2

Fortuna F1 - VALTO F1 9 - 14

VALTO F2 - Avanti F2 21 - 7

Excelsior (D) F3 - VALTO F3 10 - 5

ONDO (G) F7 - VALTO F4 6 - 2
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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



Nabeschouwingen TC 
VALTO A1 speelde uit tegen KVS A1. Al voor de vierde keer dit seizoen stonden beide ploegen tegenover 
elkaar. Voor de A1 geldt dat er echt nog wel punten gehaald moeten worden om nog kans te maken om te 
handhaven, maar dat zou gezien de uitslagen van de voorgaande wedstrijden tegen KVS geen makkelijke 
opgave worden. En dat bleek al snel, want na een kwartier keek de A1 al tegen een 8-1 achterstand aan. Via 
een ruststand van 14-4 werd het uiteindelijk 26-11. Met nog twee wedstrijden te gaan, wordt het nu wel heel 
moeilijk. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Die Haghe A1. Thuis werd er met 6-15 verloren en ook in de 
zaal behaalde de A1 geen succes tegen deze ploeg: 14-25 en 29-11. 
VALTO A2 speelde uit tegen Excelsior A1, die ploeg maakt nog een kans op het kampioenschap, terwijl 
VALTO in de middenmoot meedraait. Thuis werd er met 8-20 verloren van deze ploeg. Dit keer gaf de A1 
een stuk beter tegenstand en kon ze aardig aan blijven haken. Helaas net niet genoeg om er een resultaat 
uit te slepen, want er werd met 15-12 verloren. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen DES A1. Thuis werd er 
met 11-5 van deze ploeg gewonnen. 
VALTO A3 speelde thuis de returnwedstrijd tegen koploper Avanti A3. Uit werd er vorige week nipt verloren: 
7-6. Wilde de A3 nog een kans maken op een (gezamenlijk) kampioenschap moest er nu wel gewonnen 
worden. Helaas deed Avanti er dit keer een schepje bovenop, want die waren niet van plan om het 
kampioenschap te delen met VALTO. Er werd met 8-12 verloren. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen VEO 
A2. Uit werd er met 5-9 gewonnen. 
VALTO B1 speelde thuis tegen Dijkvogels B1. Uit werd er vorige week met 12-18 gewonnen. De B1 ligt op 
schema om kampioen te worden en daarmee een ticket naar het NK, maar dan moet er niet verslapt 
worden. Afgelopen zaterdag gebeurde dat in ieder geval niet, want Dijkvogels werd met groot gemak opzij 
gezet: 17-5. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Achilles B1, de nummer 2 uit de poule. Thuis werd er met 
16-8 gewonnen. Als de B1 dit keer weer weet te winnen dan is het kampioenschap een feit. 
VALTO B2 speelde uit tegen koploper Thor B1. Vorige week werd er thuis met 6-16 van deze ploeg verloren. 
Een ploeg die duidelijk een stuk beter is dan de B2, maar misschien zou het lukken om het verschil dit keer 
wat kleiner te houden. Dit lukte helaas niet, maar het verschil werd ook niet groter, want na 2 x 30 minuten 
spelen, stond precies dezelfde stand op het scorebord: 16-6. Daarmee is Thor kampioen in de poule. A.s. 
zaterdag speelt de B2 thuis tegen ONDO B2. Uit werd er nipt gewonnen: 5-6. Dat deze ploegen aan elkaar 
gewaagd zijn, wijzen de andere resultaten van dit seizoen wel uit, want van de andere vier wedstrijden wist 
ONDO drie keer nipt te winnen en VALTO nog één keer met twee doelpunten verschil. 
VALTO B3 speelde uit tegen één van de koplopers Excelsior B2. Vorige week werd er thuis aardig 
tegenstand gegeven en werd er met 5-8 verloren. Dit keer was het verschil in het veld ook niet zo groot, 
maar bij Excelsior vielen de doelpunten in de tweede helft wel erg makkelijk. Via een ruststand van 5-2 werd 
er uiteindelijk met 14-6 verloren. DES B2 en Excelsior B2 hebben nu allebei zeven punten na vier 
wedstrijden, dus die gaan samen uitmaken wie er kampioen wordt. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen ALO 
B2. Thuis werd er met 11-7 gewonnen. In de zaal werd er ook al twee keer tegen deze ploeg gespeeld, toen 
werd er twee keer verloren. 
VALTO C1 mocht een aardig stukje rijden deze zaterdag. Groen Geel uit Wormer was de tegenstander en 
voor de mensen die de kaart van Nederland niet uit hun hoofd kennen: dat ligt boven Zaandam. 
In rust stond VALTO 4 punten achter op Groen Geel. VALTO vocht zich terug in de wedstrijd en kwam weer 
op gelijke hoogte. Helaas moesten ze toch echt hun meerdere erkennen in Groen Geel en werd er met 
15-12 verloren. Komende zaterdag mogen jullie het proberen tegen Die Haghe. Voor de zaal werd hier nog 
van verloren. 
VALTO C2 ging op bezoek bij Dubbel Zes. Vorige week werd hier thuis nog heel ruim van gewonnen, dit 
keer had Dubbel Zes een ander team binnen de lijnen staan waardoor VALTO het lastiger had. Gelukkig was 
de winst wel gewoon voor onze C2: 7-11. Komende zaterdag staat de topper tegen Avanti C2 op het 
programma. Uit werd hier met 7-11 van verloren, winst is nu noodzakelijk om nog zicht te blijven houden op 
het kampioenschap. 
VALTO C3 speelde een spannende wedstrijd tegen ODO C1. Vorige week werd er nog met 6-3 verloren van 
deze ploeg, nu kwam VALTO op een 3-0 voorsprong. Helaas wisten ze deze niet vol te houden en wist ODO 
weer langszij te komen. De punten werden verdeeld, het werd 5-5. Komende zaterdag is de C3 vrij. Wel 
spelen ze a.s. maandag tegen Fortuna C4. Uit werd hier gelijk tegen gespeeld. 
VALTO C4 kreeg Phoenix op bezoek. De week ervoor werd er flink van deze ploeg verloren dus het was 
bekend dat het lastig zou worden. Deze keer hield de C4 beter stand. Het werd geen winst, maar ook geen 
hele grote uitslag. 3-7 verlies. Komende zaterdag gaat VALTO C4 naar Gemini waar thuis nipt van verloren 
werd.  
VALTO D1 ging naar KVS. Thuis werd hier vorige week behoorlijk flink van gewonnen (16-9) nu werd het 
een andere wedstrijd. VALTO ging zonder punten terug naar De Lier want er werd met 8-7 verloren tegen 
deze hekkensluiter. Hierdoor staat de D1 nu samen aan kop met Korbis waar in de laatste wedstrijd van het 
seizoen rechtstreeks beslist kan worden wie er kampioen wordt. Wel moet er dan komende zaterdag nog 
gewonnen worden van Excelsior D1 waar eerder 6-4 van werd gewonnen.  
VALTO D2 verloor vorige week met 3 doelpunten verschil van Meervogels. Dit keer wist de D2 ook de winst 
niet mee te nemen naar De Lier al werd het verschil dit keer wel minimaal: 8-7. Helaas werd de gelijkmaker 
vlak voor tijd afgekeurd. Komende zaterdag staat Dijkvogels in de agenda. Thuis werd hier met 13-9 van 
verloren. 
VALTO D3 verloren vorige week nog met een groot verschil van Excelsior, dit keer stond er een ander 
Excelsior binnen de lijnen en kon VALTO beter tegenstand bieden. Het werd een spannende en 
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gelijkopgaande wedstrijd die uiteindelijk in het voordeel van VALTO uitpakte: er werd `10-9 gewonnen. 
Komende maandag speelt de D3 tegen Achilles D2 waar in de eerste wedstrijd nipt van verloren werd. 
Zaterdag is de D3 dan vrij. 
VALTO D4 speelde, net als vorige week, een gelijkopgaande wedstrijd tegen ODO D2. Werden de punten 
vorige keer nog netjes verdeeld, deze keer trok VALTO aan het kortste eind en werd er met 5-4 verloren. De 
wedstrijd van komende zaterdag tegen Excelsior D3 wordt waarschijnlijk verzet naar een doordeweekse 
avond. Vorige wedstrijd werd hier met 13-3 van gewonnen. 
VALTO D5 ligt op kampioenskoers door na 3 wedstrijden op 6 punten te staan. Ze doen dit samen met ZKV 
D1 die ze nog niet eerder tegen kwamen. De komende twee weken staat deze tegenstander op de planning, 
te beginnen a.s. zaterdag thuis. Degenen die deze wedstrijd wint, maakt goede kans op het 
kampioensschap op 15 juni a.s.  
VALTO E1 pakte vol de revanche na de verloren wedstrijd van vorige week tegen ODO. Met z’n allen werd 
er goed samengespeeld, waardoor er in de rust 10-5 op het scorebord stond in het voordeel van onze E1. In 
de tweede helft kwam ODO nog wel aardig terug, maar de E1 wist de voorsprong te behouden en won de 
wedstrijd met 13-10. Volgende week pakt de E1 hopelijk ook de punten tegen Fortuna. 
VALTO E2 was de eerste 10 minuten nog niet heel scherp. In het tweede  kwart ging de E2 er vol op  en 
vielen de doelpunten lekker. De E2 speelde de wedstrijd als een team en werden de ballen doorgespeeld 
naar spelers die er nog beter voor stonden. Zo werd het een eenvoudige overwinning met 16-5. De E2 
speelt volgende week een belangrijke wedstrijd in de strijd om plek 1 thuis tegen Excelsior.  
VALTO E3 heeft de uitwedstrijd tegen Avanti gewonnen. Vorige week werd nog nipt verloren, maar deze 
week pakten ze de overwinning wel. Met 4-9 gingen de punten mee terug naar De Lier.  Komend weekend 
speelt de E3 tegen ONDO. 
VALTO E4 nam het op tegen Nikantes. De E4 hoefde niet eens heel goed te spelen om van Nikantes te 
winnen. Er werden wel meer dan genoeg doelpunten gescoord om een ruime overwinning te boeken; 18-3. 
Met nog twee wedstrijden te gaan, staat de E4 eerste, maar met een puntje voorsprong kan het in de poule 
nog alle kanten op. Volgende week eerst de wedstrijd thuis tegen Vitesse maar zien te winnen.  
VALTO E5 speelde een goede wedstrijd tegen Meervogels. Al vroeg namen ze een voorsprong en zo was 
de wedstrijd eigenlijk al snel gespeeld. De E5 won zo de wedstrijd met 1-16. Ook de E5 staat na 4 wedstrijd 
aan kop en kan in de doordeweekse wedstrijd tegen Fortuna het kampioenschap binnenslepen. Veel succes! 
VALTO E6 mocht naar Gemini in Gouda om daar de puntjes te pakken. Na de ruime overwinning van vorige 
week gingen de meiden er ook deze week vol goede moed tegenaan. Helaas lukte het deze week niet om 
de vele kansen af te maken en bleef de score steken op 10-0. 
Zo laat de E6 Gemini achter in de poule en kunnen ze zich richten op plek 2. Volgende week nemen ze het 
op tegen koploper IJsselvogels. 
VALTO E7 had er veel zin in afgelopen zaterdag, maar dat kwam er niet uit in de eerste 10 minuten. Daarna 
herpakte de E7 zich goed  en ging het een stuk beter. HKV/OE was echter over de hele wedstrijd wel een 
stuk beter en zo verloor de E7 de wedstrijd met 16-2. Komend weekend volgt de wedstrijd tegen Excelsior. 
VALTO F1 speelde deze week tegen Fortuna F1 en kende daar een moeizaam begin. Na de eerste twintig 
minuten was het met een 6-4 voorsprong nog spannend. In de volgende 20 minuten werd het verschil 
gemaakt door beter te verdedigen en zo eindigde de wedstrijd in een 9-14 overwinning. Volgende week de 
belangrijke wedstrijd tegen ODO om het kampioenschap. 
VALTO F2 nam het op tegen Avanti F2. Een belangrijke wedstrijd, want bij winst kwam het kampioenschap 
wel heel dicht bij. De F2 begon erg goed en wist met veel onderscheppingen snel uit te lopen naar 6-1. Dit 
spel wisten de meiden de hele wedstrijd vol te houden en zo wonnen ze de wedstrijd uiteindelijk met 21-7. 
Volgende week de kampioenswedstrijd tegen ODO F3. 
VALTO F3 speelde uit tegen Excelsior. Ze begonnen goed aan de wedstrijd en namen af en toe zelfs de 
leiding. Helaas wist de F3 dit goede spel niet vol te houden waardoor ze te weinig scoorden en er te veel 
tegen kregen. Zo ging de wedstrijd verloren met 10-5. Volgende week een herkansing, dan tegen ONDO F6. 
VALTO F4 mocht weer een wedstrijdje spelen tegen ONDO. De F4 begon goed en met rust stond het nog 
1-2 in Liers voordeel. Maar in de tweede helft ging de tegenstander er vol op en daar kon de F4 niet tegen 
op. Zo won ONDO de wedstrijd met 6-2. De F4 won dan weer wel de strafworpen en zo gingen ze toch 
goedgemutst terug naar De Lier. Zaterdag is koploper DES de volgende tegenstander. 

 
Nieuws van de Technische Commissie  
Afgelopen zaterdag heeft Valto 1 niet voor een stunt weten te zorgen tegen 
Swift 1. De tegenstander van ons eerste is hard op weg om ongeslagen 
kampioen te worden en als je dan voor staat bij rust en toch 17-14 verliest, kun 
je zeggen dat je het goed hebt gedaan. Wellicht geeft het een goed gevoel 
voor aanstaande zaterdag, waar van Vriendenschaar 1 gewonnen moet 
worden om uitzicht te blijven houden op direct behoud van de Overgangsklasse. 
Valto 2 daarentegen heeft de directe concurrent Swift 2 op 3 punten achterstand gezet door met 2 
doelpunten verschil te winnen. Daar was het met rust nog 4-11. Deze overwinning betekent een 
kampioenswedstrijd op eigen veld voor een plek in diezelfde Overgangsklasse. Komt dat zien, komt dat 
aanmoedigen, kant dat vieren! 
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Valto A1 heeft het zaterdag niet kunnen waarmaken. KVS bleek te sterk en er kan theoretisch nog van alles, 
maar in de praktijk moet gevreesd worden voor degradatie. Aanstaande zaterdag in ieder geval de strijd aan 
met Die Haghe. 

Tenslotte is het komende zaterdag de een na laatste competitieronde en naast Valto 2 nog meer 
kampioenskandidaten, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Heel veel succes en hopelijk kunnen jullie 
allemaal van de taart genieten. Eén ban die kampioenskandidaten is Valto D5, zij mogen zaterdag alsnog 
oplopen bij Valto 1. Heel veel succes en plezier en tot zaterdag! 

Even voorstellen! Team van de week VALTO D5 

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
VALTO D5 is een gezellige mengelmoes van 
lieve en stoere kids. Bij D5 spelen: Esmee, Eline, 
Piera, Joanne, Julia, Michelle, Rick, Geppe, 
Bjorn, en Sten.  

Wie zijn de trainers/coaches? 
Thom en Bart zijn de trainer/coaches 

Wat kan dit team erg goed? 
Elke week zien we dat het weer veel beter gaat in 
overgooien, vangen en schieten. VALTO D5 leert 
een hoop maar kan ook heel goed lol maken. 

Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Soms spelen we wel eens tegen kinderen die 
veel groter zijn. Dan is het wel lastiger om over te 
gooien en doelpunten te maken. 

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt 
hebben is? 
We zijn met z’n allen naar een trampolineparadijs 
geweest. Dat was heel gaaf. En pas zijn we ook nog naar het strand geweest. Daar hebben we 
‘jachtseizoen’ gedaan. Dat was supercool. 

Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daarvan? 
Wij spelen tegen Weidevogels en we hebben goed getraind. Dus we hebben goede hoop op een 
overwinning. 
 
Wie is jullie favoriete korfbalspeler, en 
waarom?  
Dat is niet zo moeilijk. Thom Voskamp is onze 
trainer en de beste korfballer van VALTO! 
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van 
de week zijn?  
Mogen we eindelijk zo veel herrie maken als 
we kunnen. 

Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 
zaterdag? 
VALTO gaat natuurlijk winnen. Wij denken dat 
het wel 25-18 wordt. 

Wat zou het team willen leren van Mees die langs komt op de training?  
Mees mag ons helpen om (nog beter) te schieten. Het liefst op 1 been. 
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Loterij 
Deze maandag en dinsdag moeten alle enveloppen worden ingeleverd met het geld van de verkochte 
loten. Mocht je niet gaan trainen op die dagen, regel dan dat je enveloppe wel wordt ingeleverd. Wij 
zitten vanaf 17.45 tot 20.45 op beide dagen in de kantine. 
Vervolgens zal aanstaande zaterdag na de wedstrijd van het 1e de uitslag bekend gemaakt worden. 
Dit zal vervolgens in de dagen erna ook op de site worden geplaatst, zodat iedereen rustig kan kijken 
of er prijzen gewonnen zijn. Hierbij willen we iedereen bedanken voor de inzet bij het verkopen van 
de loten. Na volgend weekend zal ook bekend gemaakt worden welk team het beste heeft verkocht 
en een gezellig teamuitje krijgt! 
     Groeten, Thijs, Ruben, Hans 

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: 
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 en de eerste lijsten met namen en taken hangen momenteel in de Villa. 
Check hier of je erbij staat, controleer nogmaals je tijd. En zijn nog aantal taken die vervuld moeten worden.  
 
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!  
 
We zoeken nog vrijwilligers voor:  
 -  Kaartverkoop in de middag   
 -  Muntverkoop in de avond  
 -  Barbezetting in de avond  
 -  Parkeerbegeleiding in de ochtend- en middag   
           -  Springkussenbegeleiding in de middag   
 -  Een huldigingsbegeleider voor de gehele dag  
             (niet huldigen zelf, maar zorgdragen dat alles gereed staat)  
 -  Assistentie in de frietkar van Snackers (shifts van 3 uur)  
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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AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl



Loterij 
Deze maandag en dinsdag moeten alle enveloppen worden ingeleverd met het geld van de verkochte 
loten. Mocht je niet gaan trainen op die dagen, regel dan dat je enveloppe wel wordt ingeleverd. Wij 
zitten vanaf 17.45 tot 20.45 op beide dagen in de kantine. 
Vervolgens zal aanstaande zaterdag na de wedstrijd van het 1e de uitslag bekend gemaakt worden. 
Dit zal vervolgens in de dagen erna ook op de site worden geplaatst, zodat iedereen rustig kan kijken 
of er prijzen gewonnen zijn. Hierbij willen we iedereen bedanken voor de inzet bij het verkopen van 
de loten. Na volgend weekend zal ook bekend gemaakt worden welk team het beste heeft verkocht 
en een gezellig teamuitje krijgt! 
     Groeten, Thijs, Ruben, Hans 

Wedstrijdverslagen 

KVS D1 - VALTO D1  
VALTO D1 heeft tegen KVS D1 gespeeld. VALTO moest uit spelen. De eerste helft ging niet goed, maar de 
tweede helft was al een stuk beter. In de rust stond het 4-1 voor KVS. Helaas heeft VALTO D1 verloren met 
8-7. We kunnen nog wel kampioen worden, maar dan moeten we wel van Excelsior D1 en Korbis D1 
winnen. We gaan ons best doen!  
     Groetjes Finne! 

 
Meervogels D1 - VALTO D2:  8 - 7 
Het was best spannend want vorige week wilde het scoren niet lukken – thuis hadden 
we dik verloren... Vandaag wilde D2 de punten pakken! Danique voelde zich gelukkig 
weer fit genoeg om een helft te spelen, Sven ging ook mee. Wegens niet opdagende 
scheidsrechter startte de wedstrijd een kwartier te laat – de invallende scheids bleek 
een goeie. Als eerste kwamen we 1-0 achter, maar al snel scoorde Danique: 1-1. In het 
tweede kwart als snel 2-1 achter, maar met een bijzondere score uit de draai scoorde 
Dieuwertje 2-2. Toen 3-2 achter, maar we bleven vechten met z’n allen - Rosann 
scoorde van afstand 3-3. Rust (kort, om de verloren tijd in te halen!). Na de rust 4-3 
achter door een strafworp. En 5-3, maar D2 bleef alles geven. Toen scoorde Justin 5-4 
vanaf grotere afstand. De tegenstanders bleven ook gefocust: 6-4.. Het laatste kwart viel Sven in (thnx!) en 
we deden er nog een schepje bovenop. Rosann scoorde uit een doorloop 6-5 en Dieuwertje met een schot 
6-6. Meervogels liet echter geen meter ruimte, schoot weinig, maar wel vaak raak: 7-6 en 8-6. In de laatste 
minuten scoorde Dieuwertje nog 8-7. Helaas geen punten gepakt, maar wel goed gevochten.  A.s. zaterdag 
gaan we naar Dijkvogels… Nieuwe kansen, D2! 

VALTO D3 - Excelsior D2  
Vandaag de return tegen Excelsior. Vorige week werd er verloren, dus we hadden iets goed te maken!  
Het was een uiterst spannende wedstrijd, waarbij we steeds gelijk of met 1 punt verschil voor of achter 
stonden. In de eerste helft wisten Tess en Kevin te scoren en Lenne tweemaal. Hierdoor gingen we met 4-5 
achterstand de rust in.  
Na rust werd het pas echt spannend!  
Sanne, Noortje, Tess en Lars scoorden allemaal nog een punt, maar Excelsior wist na ieder punt van ons 
steeds meteen weer de gelijkmaker te scoren. Gelukkig was daar Jette, die er 2 achter elkaar scoorde!  
Uiteindelijk hebben we met 10-9 gewonnen!!! Super knap gedaan!  
 
      Groeten Lars en Michelle 

ODO D2 - VALTO D4 
25 mei om 12.05 starte de wedstrijd 
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ODO kwam goed uit de start blokken en het werd al snel 1-0 
Daarna scoorde VALTO al snel de 1-1 
Tot de rust liep ODO met 4-1 weg. 
Na de rust kwam VALTO sterk terug tot 4-4 daarna ging het gelijk op maar 
10 minuten voor tijd scoorde ODO 5-4 
Ben kreeg 5 minuten voor tijd nog een strafworp maar helaas net gemist. 
VALTO kreeg nog een paar goede kansen voor gelijkspel maar dat mocht niet meer lukken. 
Al met al goed gespeeld, hopelijk volgende keer weer voor de winst. 
  
      Groeten, Lieke Volkering 
  
VALTO D5 
Deze week kwam DVS'69 uit Hendrik-Ido-Ambacht bij VALTO op bezoek. Vorige week werd de wedstrijd 
tegen dezelfde tegenstander al met 11-1 gewonnen door de D5 van VALTO.  
Om 10:45 werd gefloten voor het begin van de wedstrijd. Door een doelpunt van Rick in de eerste minuut 
van de wedstrijd, kwam VALTO al vroeg op voorsprong.  
Met doelpunten van Julia en nogmaals Rick werd er gerust met een stand van 3-1 in het voordeel van 
VALTO. 
In de tweede helft kwam Piera er in voor Sten en ging VALTO door met het maken van doelpunten. De 
wedstrijd werd gewonnen met 10-3.  
Het netjes overspelen van de bal zonder dat deze wordt onderschept door de tegenstander, dat kan nog iets 
beter. Het rondspelen van de bal bij de paal en de schoten op doel van grotere afstand gaat juist hartstikke 
goed!  
VALTO D5 staat nu op een gedeelde eerste plek. Volgende week een spannende wedstrijd tegen de andere 
nummer 1: ZKV D1.  
      Groetjes van Joanne. 

ODO E1 - VALTO E1 
Met wat regendruppels op ons hoofd mocht de E1 de wedstrijd gaan starten uit tegen ODO.  
Helaas was ODO thuis voor ons te sterk maar niet elke wedstrijd is hetzelfde dus ging de E1 met positieve 
zin de wedstrijd in.  De hele wedstrijd was dan ook erg positief zowel in het veld als naast het veld. De 
wisselende reserves en geblesseerde Elise moedigde hun ploeg goed aan waardoor er voortdurend mooie 
doelpunten vielen. Prachtige afstandschoten van Toon, mooie combinaties met elkaar waardoor Isis goede 
doorlopen kon nemen. Goed verdedigend werk van Sara en kleine kansen voor de korf als achter de korf 
door Lise, Anouk en Sara. Op hier en daar wat plaats fouten na was het een zeer goede wedstrijd met een 
hele goede vibe. Bas en Vera hebben dit vandaag goed voor elkaar weten te krijgen!  
Op zaterdagochtend vroeg uit bed en met regen naar een uit wedstrijd kan voor ouders een uitdaging zijn 
maar als je dan naar zo'n wedstrijd mag kijken wat eindigt met een 10-13 winst is het meer dan waard.  
Op naar volgende week VALTO E1, ga zo door!! 

      Groetjes Isis (en Claudia) 

Loterij 
Deze maandag en dinsdag moeten alle enveloppen worden ingeleverd met het geld van de verkochte 
loten. Mocht je niet gaan trainen op die dagen, regel dan dat je enveloppe wel wordt ingeleverd. Wij 
zitten vanaf 17.45 tot 20.45 op beide dagen in de kantine. 
Vervolgens zal aanstaande zaterdag na de wedstrijd van het 1e de uitslag bekend gemaakt worden. 
Dit zal vervolgens in de dagen erna ook op de site worden geplaatst, zodat iedereen rustig kan kijken 
of er prijzen gewonnen zijn. Hierbij willen we iedereen bedanken voor de inzet bij het verkopen van 
de loten. Na volgend weekend zal ook bekend gemaakt worden welk team het beste heeft verkocht 
en een gezellig teamuitje krijgt! 
     Groeten, Thijs, Ruben, Hans 

VALTO E2 
Vandaag ontvingen we de tegenstander van vorige week, Fortuna, bij 
ons op de Vila. Vorige week was daar een mooie overwinning van 
14-5, wat zou vandaag weer brengen. We starten met een paar 
druppels regen en moesten Romy missen, gelukkig was Mandy er 
om het team weer naar de overwinning te coachen. De eerste rust 
gingen we in met een 3-0 voorsprong. Met de grote rust was de 
stand 8-1 en zat de stemming er goed in.  Ook in het derde deel van 
de wedstrijd had VALTO de overhand en gingen we het laatste deel 
van de wedstrijd in met 14-1 en de wedstrijd resulteerde in een 
eindstand van 16-5. Er was een fantastisch mooi samenspel, goede 
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verdedigen en de kansen werden goed benut. Een feest om naar te kijken. 

VALTO F1 
Vandaag speelde de F1 tegen Fortuna in Delft met een moeizaam begin stond het 6 - 4 voor VALTO in de 
eerste 20 minuten in de laatste 20 minuten werd het verschil gemaakt en daarom de uitslag van 14 - 9 winst.  
Iedereen heeft gescoord met vooral 1 topscoorder  Don die 6 maal raak gooide. 

                Groetjes van  Jade en Gerard 

VALTO F4 
Zaterdagochtend vroeg gingen we op weg naar ‘s gravenzande voor de wedstrijd tegen Ondo F7. Lina was 
voor het eerst ook mee om het team te versterken, super leuk en welkom in het gezelligste team ;-)  
Romeo en Koert hadden een eigen wedstrijd en konden niet mee. De vader van Kalle ging coachen (dank 
daarvoor!)  
We gingen van start en Tom wist het korf te vinden, joepie!, 0-1... het bleef daarna lange tijd zo staan. 
Even de rust in met wat appeltjes en limo en daar gaan we weer! En waren momenten waarbij het 
overgooien heel goed ging alleen afronden tot scoren lukte net niet helaas.  
Het werd 1-1 maar Julian liet het daar niet bij en maakte het 2e punt!  
Daarna ging Ondo even los en wisten vele kansen te benutten. Het werd uiteindelijk 2-6. Met het schieten 
wisten we daarna wel 6x te scoren, heel netjes!  
Allemaal hartstikke goed gedaan!!! 

        Groetjes Marjan en Lynn 

Loterij 
Deze maandag en dinsdag moeten alle enveloppen worden ingeleverd met het geld van de verkochte 
loten. Mocht je niet gaan trainen op die dagen, regel dan dat je enveloppe wel wordt ingeleverd. Wij 
zitten vanaf 17.45 tot 20.45 op beide dagen in de kantine. 
Vervolgens zal aanstaande zaterdag na de wedstrijd van het 1e de uitslag bekend gemaakt worden. 
Dit zal vervolgens in de dagen erna ook op de site worden geplaatst, zodat iedereen rustig kan kijken 
of er prijzen gewonnen zijn. Hierbij willen we iedereen bedanken voor de inzet bij het verkopen van 
de loten. Na volgend weekend zal ook bekend gemaakt worden welk team het beste heeft verkocht 
en een gezellig teamuitje krijgt! 
     Groeten, Thijs, Ruben, Hans 
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Wanneer? Zaterdag 29 juni 2019 
Aanwezig: 11.30 uur 
Start:  12.00 uur 
BBQ:  17.00 uur 

Na aanleiding van vele posiDeve reacDes van vorig jaar staat de einddag weer in het teken van het Duo-
SchoJoernooi. Je hoeL 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-SchoJoernooi. 
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 opgeeL hoeL niet op kor\al te ziJen.  
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 schuJers 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 prachDg mooie hindernisbaan.  
Mocht je Djd over hebben tussen de wedstrijden van het SchoJoernooi,  
pak dan je kans! 
Er zijn diverse categorieën en dus ook diverse prijzen te verdienen. 
Voor deelname hoeL jij 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 waarschijnlijk ook op 29 juni 
plaats vinden. Als dit het geval is, dan zal het schoJoernooi mogelijk komen te vervallen en zal er 
van 10.00 -12.00 uur een acDviteit verzorgd worden voor de kangoeroes, F en E teams! Daarna 
kunnen we met z’n allen VALTO 1 gaan aanmoedigen. Ook deze dag sluiten we af met onze 
jaarlijkse BBQ! Wordt vervolgd! 

 

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

• 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

• 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
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Beste sportvrienden, 

Graag doen wij weer een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit De Lier. Wij willen jullie uitnodigen 
om deel te nemen aan het grootste en gezelligste sportevenement van De Lier: de Bradelierloop. Dit jaar 
zal de Bradelierloop gehouden worden op zaterdag 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 

Loterij 
Deze maandag en dinsdag moeten alle enveloppen worden ingeleverd 
met het geld van de verkochte loten. Mocht je niet gaan trainen op die 
dagen, regel dan dat je enveloppe wel wordt ingeleverd. Wij zitten vanaf 
17.45 tot 20.45 op beide dagen in de kantine. 
Vervolgens zal aanstaande zaterdag na de wedstrijd van het 1e de 
uitslag bekend gemaakt worden. Dit zal vervolgens in de dagen erna 
ook op de site worden geplaatst, zodat iedereen rustig kan kijken of er 
prijzen gewonnen zijn. Hierbij willen we iedereen bedanken voor de 
inzet bij het verkopen van de loten. Na volgend weekend zal ook bekend 
gemaakt worden welk team het beste heeft verkocht en een gezellig 
teamuitje krijgt! 
     Groeten, Thijs, Ruben, Hans 
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