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King Koert 
Normaal ben ik niet zo van namen noemen en op de man spelen, zeker niet in stukjes als deze. Maar ik 
maak er vandaag graag een uitzondering voor. 
 
Het is 25 juni 1988. Nederland wint haar eerste grote voetbalprijs ooit, ondanks het eeuwige gezeik (Kluun & 
Giphart, mei 2017, aanrader). Ik zit samen met mijn vader, broertje en vast ook mijn moeder en zusjes op de 
bank. Er zit nog nét geen gat in het plafond na de wedstrijd en we rennen naar buiten, in het oranje, om het 
te vieren. Een uniek moment, we voelden ons onoverwinnelijk, superieur. Ik denk vooral omdat niemand het 
had verwacht. De kwaliteit was er wel, maar de hoop groeide pas tijdens het toernooi. 
 
Het werd 1992, een nieuw EK staat voor de deur en Nederland doet weer mee. Na een kleine dip op het WK 
in 1990 (niemand wist nog waarom, inmiddels wel, lees Kluun & Giphart), waren wij favoriet voor de titel. 
Echter door een oorlog elders in Europa mocht Denemarken als reserveland toch meedoen en de spelers 
kwamen terug van vakantie. Onvoorbereid en onbevangen. Nederland verloor … van de uiteindelijke 
Europees Kampioen. Wat zal dat een onverwacht feest zijn geweest voor de Denen, thuis op de bank, nog 
nét geen gat in het plafond en allemaal op straat na de finale. 
 
Zondag 9 juni 2019, Eerste Pinksterdag, iedereen weet nog waar hij of zij was. Veel korfballers een weekend 
weg, een deel op een toernooi in ’s-Gravenzande. Het NK 1-tegen-1. Het kriebelt toch wel een beetje. Ik 
baal er met nog een aantal van dat er geen livestream is, maar aan de andere kant had ik ook de keuze 
kunnen maken om er naar toe te gaan. Dan maar via updates in de diverse app-groepen. Berichtjes komen 
binnen. Het deelnemersveld is sterk. Er zijn duidelijke favorieten, grote namen. Voor Laurens en Martijn 
houdt het jammer genoeg op in de eerste ronde. Romeo zou voor Valto de B-jeugd vertegenwoordigen, 
maar hij moet dit NK helaas laten schieten. 
 
Zijn vervanger wordt gevonden, hij was al bijna met vakantie. Onvoorbereid en onbevangen begeeft Koert 
zich naar de arena en komt zowaar door de eerste ronde. Wat zijn zijn kansen vanaf nu? Als eerste jaars B 
toch wel de underdog in het geheel. Hij is niet de langste, maar snel is hij wel. En hij verdedigt goed. En dat 
blijkt een kracht. In de halve finale begint hij met verdedigen en houdt hij de 0. In de aanval scoort hij zelf wel 
en dus is hij door. In de finale start hij met aanvallen en weet 6 punten te scoren. Een hele goede 
uitgangspositie. En wederom weet hij zeer goed te verdedigen en houdt ook nu de 0. De app komt door, ik 
springt nog nét geen gat in het plafond en ren naar buiten, in het oranje, om het te vieren. Mensen kijken me 
raar aan. Ik hoor iemand roepen dat ik te vroeg ben. Dat ze vanavond pas spelen. Het kan me niets schelen, 
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ik ben trots op Koert. En zijn aangever Laurens. En het Valto publiek dat daar was. Nederlands Kampioen 
worden, gebeurt niet iedere dag. En het gebeurt zeker niet iedereen. 
 
In de avond blijkt dat ons voetballend Oranje de favorietenrol niet kan waarmaken. Met winnaars en halve 
finalisten van de Champions League aan boord en na het opzij zetten van Duitsland, Frankrijk en Engeland 
ben je er nog niet. Je moet alles winnen. Ook die laatste wedstrijd. En dat gebeurt niet zomaar als iedereen 
er vanuit gaat. Jammer aan de ene kant. Aan de andere kant kon je er een kans, op een kans, op een kans 
op deelname aan het EK mee winnen. Ach, we staan weer met beide benen op de grond en gaan hard 
werken aan onze kwalificatie. Want we moeten er gewoon weer staan op het volgende toernooi. Doe jij dat 
ook Koert? Succes op het eindtoernooi met Valto B1 in Tilburg op 22 juni. Dan zorgen wij dat het hier in De 
Lier allemaal goed verloopt en proosten we ’s avonds op een geslaagde dag! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
 

 

Programma 15 juni 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
15:30 Nieuwerkerk 1 - Valto 1 W G (Bert) Pellikaan (sr) 
14:30 TOP (A) 3 - Valto 2 Afgeschermd 
14:30 Vitesse (Ba) 2 - Valto 3 Aard Brouwer 
16:15 Valto 4 - ONDO (G) 3  
12:30 Futura 3 - Valto 5  
12:45 Valto 6 - GKV (H) 3 Luuk van Staalduine 
13:45 DES (D) 7 - Valto 7  
14:05 Avanti/Flexcom 9 - Valto 8  
14:05 Valto 9 - Avanti/Flexcom 8 Kees Verkade 
13:15 Valto A1 - Tempo A1 Michel Steenvoorden 
14:45 Valto A2 - Dijkvogels A1  
17:00 KVS/Maritiem A3 - Valto A3  
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12:00 Valto B1 - KCR B1  
11:45 Avanti/Flexcom B3 - Valto B2  
11:30 Valto B3 - DES (D) B2 Peter de Rijcke 
11:15 VEO C2 - Valto C2  
10:15 Meervogels/Física C2 - Valto C3 Jasper van Zoelen 
10:30 Valto C4 - Twist C2 Ruud Stolze 
11:00 Valto D1 - Korbis D1 Max Hulsebosch 
11:00 Weidevogels D1 - Valto D2  
10:10 Meervogels/Física D2 - Valto D3 Joep Kooijman 
09:30 Valto D4 - Dijkvogels D2 Wouter Dijkstra 
10:00 Twist D2 - Valto D5 Tim van Santvoort 
10:00 Phoenix E1 - Valto E1  
13:00 Avanti/Flexcom E4 - Valto E2  
10:00 Valto E3 - Phoenix E4 Koert Ridder 
10:00 RWA E4 - Valto E4 Jolien Janssen 
09:00 Weidevogels E4 - Valto E5  
09:00 Korbis E4 - Valto E6 Jochem Boom 
09:00 Avanti/Flexcom E6 - Valto E7  
09:00 Valto F1 - ONDO (G) F1 Ilse Korteland 
09:30 Dijkvogels F3 - Valto F2  
09:30 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Valto F3  
09:00 Valto F4 - KCC/SO natural F3 Twan Boers 
 
 
 

Uitslagen afgelopen week 
 
Zaterdag 08 juni 2019 
 
WEDSTRIJD UITSLAG 
Valto C1 - Achilles (Hg) C1 16 - 4 
ZKV (Zu) D1 - Valto D5 6 - 4 
 
Donderdag 06 juni 2019 
 
WEDSTRIJD UITSLAG 
Paal Centraal 4 - Valto 6 3 - 14 
Excelsior (D) D3 - Valto D4 1 - 10 
Valto E5 - Fortuna/Delta Logistiek E7 30 - 9 
 
Woensdag 05 juni 2019 
 
WEDSTRIJD UITSLAG 
Valto D5 - ZKV (Zu) D1 7 - 2 
 
Dinsdag 04 juni 2019 
 
WEDSTRIJD UITSLAG 
Valto 4 - Excelsior (D) 4 19 - 13 
 
 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Nabeschouwingen TC 
 
 
Valto C1 speelde dit Pinskterweekend al haar laatste competitiewedstrijd van dit seizoen thuis tegen Achilles 
C1. Uit werd er van deze ploeg gewonnen en dat waren ook gelijk de enige punten die de C1 had weten de 
behalen in de veldperiode voor de zaal. Na de zaal heeft de C1 echter laten zien dat ze dit seizoen enorm 
gegroeid zijn. Er werd 2x gewonnen en 1x gelijk gespeeld waardoor het aantal wedstrijdpunten op 7 stond. 
Ook dit keer werd Achilles weer verslagen en flink ook! Met 16-4 liet Valto zien echt de sterkere ploeg te zijn. 
Hierdoor sluit Valto de competitie af met 9 wedstrijdpunten, net als Tempo C1. Het doelsaldo van de 
onderlinge wedstrijden is echter 1 doelpunt in het voordeel van Valto waardoor wij op nummer 6 eindigen en 
dus 'veilig' zijn en Tempo 7e wordt en degradeert. Knap gedaan C1! Hard gewerkt, veel geleerd, met 
resultaat! 
Valto D4 speelde donderdag jl. tegen Excelsior D3. Het eerste kwart kwam de D4 wat moeizaam op gang en 
bleef de 0-0 staan. Het tweede kwart kwam Valto wel tot scoren waardoor er met de rust een 0-4 voorsprong 
op het bord stond. Ook de tweede helft scoorde Valto lekker verder en zo werd er uiteindelijk 1-10 
gewonnen. Komende zaterdag speelt de D4 tegen Dijkvogels D2. De winnaar van deze wedstrijd wordt 
kampioen in deze poule dus het belooft een spannende wedstrijd te worden! 
Valto D5 speelde afgelopen woensdag al een wedstrijd, tegen ZKV D1. Deze ploeg was een nieuwe 
onbekende tegenstander, dus het was even aftasten. Als snel bleek dat Valto in de juiste flow zat en sterker 
was dan ZKV. Er werd netjes met 7-2 gewonnen. Afgelopen zaterdag speelde de D5 wederom tegen dit 
ZKV, maar nu uit. Deze keer een andere wedstrijd en een andere uitslag. Of het nu de zenuwen waren voor 
de taart die al klaar stond voor als er gewonnen werd of dat ZKV nog kampioenskansen rook en alles nog 1x 
uit de kast haalde.... Feit is dat Valto verloor met 6-4. Maar niet getreurd! De taart staat in de vriezer en 
komende zaterdag is er nog een kans om het kampioenschap binnen te halen. Uit tegen Twist. Thuis werd 
er met 7-1 gewonnen. Toen had Twist echter maar 7 spelers. Het zal nu dus sowieso een andere wedstrijd 
worden. Zet nog 1x jullie beste beentje voor en sleep dat kampioenschap eruit! 
 
Heel de E en de F was vrij op 8 juni, alleen de E5 had doordeweeks een wedstrijd gespeeld. En niet zo maar 
een wedstrijd… 
VALTO E5 speelde namelijk de inhaalwedstrijd tegen Fortuna E7. Een belangrijke wedstrijd voor de E5, 
want bij winst was de E5 kampioen. De jongens en meisjes van de E5 lieten er geen misverstand over 
bestaan wie deze wedstrijd ging winnen. Met gemak werd Fortuna opgerold en met een 30-9 (!) overwinning 
stapte de E5 als kampioen van het veld. Gefeliciteerd met deze mooie prestatie! 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Pinksterweekend 
Afgelopen weekend weinig wedstrijden op het programma, veel mensen waren 
een weekend weg. In de wedstrijden die wel gespeeld werden, wist Valto C1 zich te handhaven in de 
hoofdklasse en wist Valto D5 nét niet te winnen, waardoor het kampioenschap nog even op zich moet 
laten wachten. 
 
Op het NK 1-tegen-1 kwamen ook enkele Valto-leden in actie. Laurens met aangever Ruben bij de 
senioren. Martijn met aangever Laurens en Koert, ook met aangever Laurens. Koert was de invaller 
voor Romeo die helaas moest afzeggen. Hij wist het ver te schoppen door een ijzersterke verdediging 
en won uiteindelijk de finale. Van harte gefeliciteerd Koert met het Nederlands Kampioenschap 1-
tegen-1! 
 
Aanstaande zaterdag de laatste competitieronde en in veel gevallen nog spannend. Zal Valto 1 winnen 
van Nieuwerkerk 1 en zo de wedstrijd voor behoud in de Overgangsklasse mogen spelen? Sluit Valto 2 
het seizoen af met een overwinning in Arnemuiden? En wat doet Valto A1 tegen de kampioen Tempo 
A1? Over kampioenen gesproken, er kunnen zaterdag nog wat kampioenen bij komen. Kom vooral 
naar sportpark De Zweth om de teams aan te moedigen. 
 
Indeling seizoen 2019/2020 
Tenslotte staat in deze Bijblijver de indeling voor jeugdteams. En zoals ieder jaar, lees de toelichting 
goed door. Bekijk de indeling en leg hem weer even weg. Bedenk je ook dat hij zorgvuldig is gemaakt 
net soms vele overwegingen. Heb je alsnog een vraag, laat het ons dan weten. 
 
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 ikzelf, nu nog voorzitter, 
heb me alvast aangesloten bij de TC om vanaf oktober officieel de plek over te nemen van Bart 
Versteegen, die verder gaat als bestuurslid Marketing & PR. 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. 
 
Namens de (nieuwe) TC, 
Jan Jaap Elenbaas / jasjaap.elenbaas@ckv-valto.nl 

Concept indeling jeugd 
 
Beste Valto-ers,   
De competitie loopt op zijn einde en dat betekent dat wij de teamindelingen voor de jeugd voor het komend 
seizoen bekendmaken. Voor veel mensen is dit altijd een spannend moment. We vragen je toch om eerst 
onderstaande even door te lezen voor je door scrolt naar de nieuwe teams.  
 
Uitgangspunten voor het samenstellen van teamindeling   
Elk jaar bereidt de Technische Commissie van Valto de teamindelingen voor. Gedurende het hele seizoen 
volgen de Coördinatoren de teams uit hun leeftijdslagen. Er worden gesprekken gevoerd met trainers en 
coaches en de voortgang van spelers wordt besproken op verschillende momenten. Hiermee probeert de TC 
om tot een zorgvuldige potentiële teamindeling te komen die vervolgens met alle trainers en coaches in de 
teamindelingsvergadering wordt doorgenomen. 
  
Deze volgorde wordt gebruikt omdat de trainers en coaches de spelers het vaakst zien en een duidelijk 
beeld kunnen creëren van hun spelers. Met het beeld van de trainers en coaches gaat de TC verder aan de 
slag, zodat zij uiteindelijk het totaalbeeld kunnen vormen. Een teamindeling voor de gehele vereniging 
baseren we namelijk niet alleen op korfbalkwaliteiten. Om tot de beste indeling te komen houden we onder 
andere rekening met: leeftijd, sociale aansluiting en teamgrootte, naast het eerder genoemde niveau van de 
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speler.  Voor de F en E is het niveau van minder belang en ook nog lastiger te bepalen. Vanaf de D worden 
teams steeds meer op niveau ingedeeld om zo veel mogelijk spelers de kans te geven met spelers van hun 
eigen niveau te spelen. Uiteindelijk is dit een van de zaken die leidt tot een verhoogd spelplezier! Sommige 
teams worden pas samengesteld na een selectieperiode, dit geldt voor komend seizoen voor zowel de A1 
en de B1. 
   
Net als vorig jaar zijn de F-teams nog niet ingedeeld. Vaak levert het schoolkorfbaltoernooi in deze leeftijd 
nieuwe leden op. Wij wachten dit liever af om daarna een goede indeling te maken met de juiste aantallen 
per team. Dit zal pas aan de start van het nieuwe seizoen (in augustus) gebeuren. Ook in de E en D teams is 
ruimte voor nieuwe leden en natuurlijk bestaat ook nog de mogelijkheid om nieuwe E-teams toe te voegen.   
 
Hoeveel tijd de trainers en coaches samen met de TC er ook insteken, soms komen we niet uit onder het 
maken van moeilijke keuzes. Die keuzes proberen we zo goed mogelijk uit te leggen en worden altijd 
gemaakt met als overweging dat het de beste keuze voor iedereen is. Misschien betekent dit dat een 
persoonlijke wens niet direct ingewilligd wordt maar we hebben er vertrouwen in dat we opnieuw een 
indeling hebben kunnen maken om trots op te zijn.   
 
Vragen naar aanleiding van teamindelingen 2019-2020  
Misschien zijn er na het lezen van deze indeling nog vragen die openstaan. We willen jullie vragen om de tijd 
te nemen om deze indeling op je in te laten werken. Als er vragen zijn dan mogen deze rechtstreeks aan mij 
gericht worden door een e-mail te sturen naar onderstaand adres. De TC licht de teamindeling dan graag toe 
in een persoonlijk gesprek, kleinere vragen kunnen telefonisch beantwoord worden.   
Deze gesprekken worden gepland nadat de eerste trainingen in de nieuwe teams hebben plaatsgevonden. 
Op deze manier krijgen spelers, trainers, ouders en de TC de kans om een beeld te vormen van de nieuwe 
teams waarin een speler/speelster is ingedeeld en daar hun mening op te baseren. Uiteindelijk willen we 
namelijk allemaal hetzelfde, voor iedereen op zijn of haar eigen niveau leuk korfballen!   
 
Met vriendelijke groet,  
Bart Versteegen, Voorzitter TC  
vztc@ckv-valto.nl / 06-2129 7535 
 
Einde seizoen - trainingstijden 
In de week van 10 juni zal er nog op de gebruikelijke dagen en tijden getraind worden in de huidige teams. 
Op 15 juni worden de laatste competitiewedstrijden voor dit seizoen gespeeld en na deze wedstrijden zullen 
de trainingen in de nieuwe teamindelingen van start gaan. 
 
Vanaf maandag 17 juni geldt het onderstaande trainingsschema: 
 
Dinsdag:  17.00 – 18.00 uur  F   
   18.00 – 19.00 uur E   
   18.30 -  19.30 uur  D  
 
Donderdag:  18:00 – 19.00 uur  C  
   19:00 – 20.00 uur B 
   20:00 – 21:00 uur A 
 
LET OP: op donderdag 20 juni kan er niet getraind worden i.v.m. het NK Veldkorfbal op 22 juni. De 
teams die op donderdag gaan trainen, horen nog wanneer de eerste training met het nieuwe team is. 
  
 
I.v.m. het eindtoernooi B1 1e klasse traint de huidige B1 tot 22 juni nog met elkaar. Meer informatie hierover 
krijgen jullie van Frank/Pieter.  
 
Tot en met donderdag 4 juli a.s. wordt dit schema gehanteerd waarna we met elkaar zomervakantie gaan 
vieren! 
 
Jaarschema CKV Valto 
Het jaarschema van CKV Valto is te vinden via de volgende link:  
https://ckv-valto.nl/competitie/jaarschema2019-2020/  In dit schema wordt weergegeven wanneer het 
seizoen weer start maar ook wat korfbalvrije weekenden zijn. Via je trainer/coach krijg je ook te horen 
wanneer de eerste trainingen weer starten.  
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Trainers & Coaches seizoen 2019-2020 
De trainers en coaches voor het seizoen van 2019-2020 zijn zo goed als rond. Binnenkort hopen wij dit 
schema te kunnen publiceren.  
   
Trainer worden?   
Heb je interesse om trainer/coach te worden, dan kan dat altijd. Je kunt aansluiten bij een team met een 
ervaren trainer/coach om wat ervaring op te doen en een trainersopleiding gaan volgen. Stuur een mail naar 
Bart Versteegen om je interesse aan te geven. Valto investeert graag in haar vrijwilligers, zonder vrijwilligers 
geen Valto!   
 
INDELING TEAMS 2019/2020 

 
Senioren 
De teamindeling van de senioren wordt z.s.m. bekend gemaakt.  
 
A1-selectie 

Wouter Dijkstra 
Romeo Kortekaas 
Daan van Oudheusden  
Martijn Potters 
Bas Ridder 
Jan Pieter Vermeer 
 

 

Tessa van Dijk 
Laura van der Eijk 
Sheila Herbert 
Iris Lagerwerf  
Julia van der Mout 
Iris van Paassen 
Annelie Prins 

 

 
A2 

1 of 2 heren A1-selectie 
Rolf Jansen 
Bart van Seters 
Ivar van der Stok  
Stijn Vrugt 
 

 

2 of 3 dames A1-selectie 
Rianca Aarts 
Tessa Boers 
Noa de Meulmeester 
 
 

 

 
A3 

Fabian de Jong 
Jordi Lammers 
Jimmy van der Meer 
Floris Prins  
Máté Ridder 

Kim van Dop 
Julia van der Eijk 
Amber Jans 
Rosanne Mulder 
Nida Simsek 

 
A4 

Stan Keijzer 
Lorenzo Matthijsse 
Fabian van Vliet  

Isabelle van Geest 
Marit van Nieuwkerk 
Marleen Poot 
Sanne Poot 
Jytte Stolze 
Jordan Verkade 

 
B1-selectie 

David van Dijk 
Jasper van der Eijk 
Thomas Kleijweg 
Mink de Meulmeester  
Koert Ridder 

Sanne Dikkenberg 
Romy Lansbergen 
Ilse Slaman 
Elise Rijsdijk 
Laura Wiedmann 

 
B2 

1 heer B1-selectie 
Ruben van der Berg 
Jens Berkhout 
Daan Boekestijn 
Justin Vermeer 

1 dame B1-selectie 
Jolijn van Eendenburg 
Elise van Geest 
Marith Mostert 
Sanne van Oudheusden 
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B3 

Bart Aarts 
Luke Aarts 
Levi van Baarle 
Niels van Nieuwkerk 
Lucas Bruurmijn 

Alicia van Dijk 
Lisa van Oudheusden 
Marit Schriel 
Danique van Wensen  
Estelle de Zeeuw 
 
Nova Post (blessure) 

 
C1 

Sven van Dijk  
Jorn Kagchelland 
Tim Krapels 
Milan Lansbergen 
Kees Mostert 

Emma van den Bos 
Renkse van Kester 
Brecht van der Meer 
Sanne Rijsdijk 
Miloe van Vliet 

 
C2 

 Mette Bongaards 
Finne Elenbaas 
Sanne Hanemaaijer 
Jill Koornneef 
Luna Koornneef 
Maartje van Leeuwen 
Nouky Staats 
Isa Stolk 
Mieke Stolze  
Julia Vreugdenhil 

 
C3 

Lucas Elgersma 
Daan van Seters 
Igor Strik 

Isabel van den Berg 
Rosann van den Beukel 
Jette Dukker 
Dieuwertje van Geest 
Iris Staats  
Yara Vreugdenhil 
Jennifer van der Wel 

 
C4 

Tristan Hagemans  
Dave van der Meer 
Roald Molenaar 
Jayden Versteeg 

Gwen Bos 
Joëlle van Dijk 
Rowena van Dijk 
Elise Koole 
Michelle van Mensch  
Roos Oussoren 

 
C5 

Tim Borsboom 
Kevin Bouwmeester 
Martien van Geest 
Robin Hartholt 
 

Floor Boekestijn 
Tess Lochmans 
Nikki vd Marel  
Iris Vermeer 
Noortje van Vliet 
Lenne van der Voorn 
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D1 

Justin van Geest 
Bram Hanemaaijer 
Frenk Poot 
Toon van Vliet 

Sara Dukker 
Isis Groen 
Anouk Koole 
Jonne van der Meer 
Danique Vijverberg 

 
D2 

Lars Knoll 
Déon Mons 
Michel Noordam 
Ben van Os 
 

Joanne van den Berg  
Sofie van den Berg 
Elise van Dijk 
Eline van der Kaaij 
Sophie van ‘t Wout 

 
D3 

Tim van den Berg 
Milan Vermeer 

Mirte de Bruin 
Anne Elgersma 
Valerie de Jong 
Piera Mazzucco 
Lotte Vermeer  
Lieke Volkering 
Julia Zoeteweij 

 
D4 

Sten Duyvesteijn 
Geppe Mazzucco 
Rick van der Meer 
Bjorn Mons 

Jennifer van den Akker 
Shania Barten 
Liv Doorduin 
Charlotte van Ruijven 
Veerle Oussoren 

 
E1 

Don van Veldhoven Sara van den Berg 
Stacey Eberhardt 
Luna Kester 
Lize van Vliet 
Suze Volkering 

 
E2 

Bas van der Kaaij  
Daan van Veldhoven  

Lieke van Eendenburg 
Jill Mensink 
Jet Schenkeveld 
Dieke Poot 

 
E3 
Jens van Ruijven Amber Knoll 

Daniek de Koning 
Lucy van der Meijs 
Rosan van den Berg 

 
E4 
Steven van den Berge 
Liam Berendse 

Nora Bakker 
Nora Ruigrok 
Julia van den Berg 

 
E5 

Jaylon Cijntje 
Duncan Scholtes 

Jade Verbraeken 
Lizzy Hanemaayer 
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E6 
Aris Buddingh 
Vinn Duyvesteijn 
Tim Hartholt 

Lotte Bakker 
Britt Cevaal  
Maud Cevaal 

 
E7 

Julian Hanemaaijer 
Lourens van Geest 

Lina El Baroudi 
Lotte van Leeuwen  
Nikki Vermeer 

 
E8 

 Meike Boekestijn 
Rosanne van Dijk  
Vienne Kagchelland 
Lotte Neijssel 
Lizzy van ’t Wout 

 
F – in te delen na de zomervakantie 

Julian Bakker 
Kalle Elenbaas 
Stef van der Mark  
Rens de Ruiter 
Tom Schouten  
Kjell Zwinkels 

Dailey van den Akker 
Fiene van den Berg  
Des Doorduin 
Yente Duyvesteijn 
Lynn Eberhardt 
Lotte van Eendenburg 
Fem Schenkeveld 
 

 
Kangoeroes 

Koen Schoone 
Lenn van der Velden 

Lieke Boekestijn 
Melinda van Zanten  

 

Inleveren 

Het einde van het seizoen nadert. Sommige hebben hun laatste wedstrijd gespeeld en andere hebben nog 
belangrijke wedstrijden voor de boeg! Daarna moet alle kleding worden ingeleverd. Hiervoor een aantal 
richtlijnen. 
 
Wedstrijdshirtjes/inloopshirtjes en shirtjestas 

• Alle teams moeten na hun laatste wedstrijd de shirtjes en inloopshirtjes inleveren. 
• In de week voor 22 juni willen we graag alles binnen hebben  

(graag voor het NK omdat we dan alle ruimte weer nodig hebben). 
• Na 22 juni is er een aantal teams die oefenwedstrijden spelen in nieuwe samenstelling. Daarom 

moet de kleding op tijd worden ingeleverd. 
• Zet de shirtjes & inloopshirtjes in de shirtjestas gewassen en compleet op de bovenste plank van het 

tassenrek. 
• Voor problemen (schade; vermissingen o.i.d.) neem contact op met Ramona. 
• Doe de eventuele wedstrijdbal bij de andere ballen van je team in het ballenhok. 

Team sporttassen en trainingspakken 
• Lever ook alle tassen die bij een team behoren en trainingspakken in. Zorg ervoor dat eventuele 

schade hersteld is (Tip: Kledingreparatie Hoofdstraat 33-A). Scheuren en gaten worden verwacht te 
worden hersteld. Schade door slijtage (bijvoorbeeld defecte ritsen) hoef je niet te laten herstellen, 
graag melden bij Ramona). 

• Ook al zit je komend jaar in hetzelfde team, per team wordt de kleding (nummers) opnieuw verdeeld, 
zodat iedereen de meest gepaste maat krijgt. 

• Indien je een trainingspak en sporttas hebt, wil ik je vragen deze ook in het tassenrek achter te laten. 
Heb je geen sporttas, stop dan je trainingspak met een briefje in een plastic tasje. 
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Overige 
• Aan het begin van het nieuwe seizoen organiseren we een ruilmoment voor broekjes en rokjes. 

Hierbij is ook de gelegenheid schoenen aan te bieden. 
• Spelers die het spelend lidmaatschap hebben opgezegd zijn per mail verzocht alle kleding in te 

leveren. Niet inleveren is geen optie! 
• Na de definitieve indeling (na selectieperiode) wordt de borg-administratie bijgewerkt en correctie 

meegenomen in de ledenadministratie. 
• Te laat inleveren of inleveren van kleding met schade kan ten kosten gaan van je borg of dat van je 

team. Zie voor detail afspraken omtrent de kleding de website: https://ckv-valto.nl/over-ons/kleding/  

Wanneer je vragen heb, schroom niet ons te benaderen. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Vriendelijke groeten  
Ramona van Dijk, Sandra Kortakaas & Michiel van den Bos 
06 24 28 39 10 
srdijk@caiway.nl 
 

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: 
 
14/6 D5 
21/6 B1 
28/6 B2 
  5/7 B3 
12/7 D3+ D4 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 
 

Wedstrijdverslagen 
 
ZKV (Zu) D1- Valto D5 
Valto D5 had veel zin in de wedstrijd tegen onze vrienden uit het verre Zuidland. Nadat we afgelopen 
woensdag een uitstekende thuiswedstrijd hadden gespeeld tegen ZKV D1 en deze wedstrijd met een stand 
van 7-2 hadden afgerond, hadden wij er alle vertrouwen in ! We hadden alle veldwedstrijden in deze 
voorjaarspoule gewonnen en we durfden heel heel voorzichtig vooruit te kijken en bij winst of gelijkspel zou 
dit dus een kampioenswedstrijd kunnen worden. Er waren ouders/grootouders/broertjes meegereisd naar 
Zuidland om ons aan te moedigen ! Geweldig ! Bart vertelde vooraf, in de hevige storm en regen die 
Zuidland teisterde, ons de benodigde tips en tactieken.  
De wedstrijd begon al redelijk snel met een voorsprong van 2-0 voor ZKV ! Jammer ! Echter Valto liet zich 
absoluut niet in een hoek drukken.  We gingen de rust in met 3-2.  Tijdens de rust werd onze groep bij elkaar 
gebracht en net als in iedere wedstrijd waren we enthousiast en nu dubbel gretig om te gaan winnen. We 
begonnen na de rust weer vol goede moed. Valto nam revanche en vlak na de rust werd het mede door de 
peptalk van Bart heel snel 4-4.  Yess !!  
Maar, helaas scoorde de ploeg uit Zuidland ver in de tweede helft 5-4 en vervolgens ontvingen zij vlak voor 
het eindsignaal een strafworp van de scheidsrechter van Zuidland en werd het tenslotte 6-4. Valto bleef 
strijdlustig, echter we leden nogal eens balverlies ! Maar, ondanks het verlies van Valto gingen we er volledig 
voor, echter was het voor iedereen een teleurstelling dat wij de wedstrijd niet met gelijkspel of met winst 
hadden kunnen afsluiten ! Echter, wij blijven vechten en volgende week staan wij weer fris en fruitig klaar om 
de strijd aan te gaan met Twist D2 in Vlaardingen. En als we dit winnen, dan, dan……………..kunnen we 
eerste in de poule worden, maar laten we zeker niet op de zaken vooruit lopen ! We zullen volgende week 
eerst vol aan de bak moeten !!  Bart, weer heel hartelijk bedankt voor het uitstekend leiden van de wedstrijd !  
Groetjes van Ellen en Eline 
 



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

Na aanleiding van vele positieve reacties van vorig jaar staat de einddag weer in het teken van het Duo-
Schottoernooi. Je hoeft 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-Schottoernooi. 
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 opgeeft hoeft niet op korfbal te zitten.  
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 schutters 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 prachtig mooie hindernisbaan.  
Mocht je tijd over hebben tussen de wedstrijden van het Schottoernooi,  
pak dan je kans! 
Er zijn diverse categorieën en dus ook diverse prijzen te verdienen. 
Voor deelname hoeft 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 ook op 29 juni plaats vinden. Als 
dit het geval is, dan zal het schottoernooi en de hindernisbaan tijdens de ochtend plaats vinden. 
Daarna kunnen we met z’n allen Valto 1 gaan aanmoedigen. Ook deze dag sluiten we af met onze 
jaarlijkse BBQ!  



De Bijblijver, 11 juni 2019 13 

 


