Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

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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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!

Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS BADKAMERS
TEGELS

SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN LOODGIETER
ELEKTRICIEN
TEGELZETTER
STUCADOOR
SCHILDER
U vindt ons boven

Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Zijtwende 41
De Lier

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
5FMFGPPO  t.PCJFM
'BY  t&NBJMJOGP!UFEFBENOM
*OUFSOFUXXXUFEFBENOM

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

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

duurzaam ondernemend

uw partner in communicatie

www.drukkerijriezebos.nl
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ckv VALT
TO De Lierr
tel. kantiine: 0174-5
516690
www.ckv
v-valto.nl
Stukjes v
voor in de bijblijver kun
k je maile
en naar: bijjblijver@ck
kv-valto.nl
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Uitslage
en 20 aprill
Thuis

Uit

Uits
slag

Valto 1

Oranje Nassau 1

14 -13

Valto 2

Avanti 4

12
2-9

Valto 3

KVS 4

6--11

Valto 4

Swift 3

9 -9

Velocitas 6

Valto 5

15 -14

Madjoe 7

Valto 7

3 -8

Valto E1

KV
KVS E1

5-1

Valto A1

GKV A1

6 -7

Valto F1

V
VEO F1

3-15
5

Valto A2

Avanti A4

5 -5

Dijkvogels F2

V
Valto F2

0-4

Valto B2

VEO B3

4 -3

ODO B2

Valto B2

4--12

Nabesc
chouwing
g senioren
n en juniorren
De laatste keer dat ikk een nabesc
chouwing ma
ag schrijven en dat is dan ook gelijk dde leukste ke
eer.
alto 1 is KAM
MPIOEN gew
worden!!! W
Wat een presttatie, voor he
et eerst mag Valto 1 volgend jaar
Want Va
in de eerrste klasse spelen!
s
Het was
w een hele
e spannende wedstrijd wa
aarin Valto m
moeilijk kon scoren.
s
Oranje N
Nassau stond
d in de rust met
m 6-8 voor.. Na de rust wist
w Valto ste
eeds dichterrbij te komen maar ze
kwamen
n elke keer niiet verder dan een gelijke
e tussenstand. Met nog 30
3 seconden te spelen sttond het
Gelukkig scoo
orde Valto 15
5 seconde vo
oor het einde
e en was het 1 groot feesst!! Spelers en
e
13-13. G
trainers nogmaals ge
efeliciteerd!!
wisten hun la
aatste wedsttrijd te winne n en eindige
en daarmee op
o een mooiee tweede pla
aats in de
Valto 2 w
tweede kklasse. Valto
o 2 volgend ja
aar dan kam
mpioen? Valto
o 3 wist helaas niet te winnnen en eind
digen op
een derd
de plaats in de
d derde klas
sse.
Valto 4 h
heeft het dit jaar
j
goed ge
edaan in de d
derde klasse
e en wisten in
n hun laatstee wedstrijd ge
elijk te
spelen, zze eindigen daarmee
d
op een gedeeld
de derde plaa
ats.
Valto 5 h
had ook dit keer
k
geen ge
eluk. Ze verlo
oren helaas opnieuw
o
mett één punt veerschil. Valto
o 7 moest
erg vroeg spelen ma
aar ook dit ko
on hen niets sschelen, ze namen
n
de pu
unten mee naaar huis en eindigen
e
derde plek.
op een d

Nabesc
chouwing
gen jeugdw
wedstrijde
en
Afgelope
en zaterdag stonden
s
de laatste wedsttrijden op he
et programma
a. Voor een hheleboel teams zat
de comp
petitie er al op, maar voorr een aantal teams dus niet
n en voor een
e aantal sttond er zelfs nog wat
op het sp
pel!
Valto B2
2 had eerderr deze week (op woensda
ag) uit gewon
nnen van OD
DO B2 (4-12)), waardoor ze
z
zaterdag
g thuis hun kampioenswe
edstrijd moch
hten spelen tegen
t
VEO B3.
B Beide teaams konden nog
kampioe
en worden, maar
m
dan moe
est er wel ge
ewonnen worrden. VALTO
O had in de eeerste helft erg
e veel
moeite m
met het lengtteoverwicht van
v de tegen
nstander en met
m de rust keek
k
VALTO tegen een 1-3
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achterstand aan. De tweede helft werd er veel beter gespeeld door VALTO en uiteindelijk wist VALTO
zelfs te winnen met 4-3. Hartstikke knap en dus terecht kampioen!
Valto D1 was vrij, maar er was nog een kleine kans dat zij ook kampioen konden worden. Concurrent
Excelsior deed echter wat ze moesten doen en wonnen van de onderste uit de poule en werd
daardoor kampioen. Helaas dus geen kampioenschap voor VALTO D1.
Valto E1 speelde thuis tegen KVS E1 en kon bij winst ook nog kampioen worden. De E1 kwam gelijk
goed uit de startblokken en heeft eigenlijk de hele wedstrijd geen echte tegenstand gekregen. VALTO
was duidelijk beter en won dan ook terecht de wedstrijd, 5-1 en was dus ook kampioen. Hartstikke
goed gedaan jongens en meiden!!
Valto F1 speelde thuis tegen VEO F1, dat al kampioen was. Ook dit keer was VEO duidelijk de betere
ploeg. De F1 verloor met 3-15.
Valto F2 speelde uit tegen Dijvogels F2. Volgens de stand in de poule moest VALTO dit kunnen
winnen, maar ja je weet het maar nooit. VALTO was inderdaad beter en won terecht met 0-4. Hiermee
e
eindigt de F2 op een keurige 3 plek in de poule.

Oefenwedstrijden 18 en 24 juni
Tijd Thuis team

Datum

Uit team

Accommodatie

Plaats

Scheids

Di 18-6

19:30

Valto B1

Avanti B1

A Kgr

De Zwet

DE LIER

Twan (Jan)

Ma 24-6

19:30

Valto B1

Dijkvogels B1

A Kgr

De Zwet

DE LIER

Ruben (Rick)

Nieuws van het bestuur

Een geweldige dag voor CKV VALTO!
Vorige week was het al raak met veel kampioenen. Afgelopen zaterdag kwamen er
nog 3 bij! De E1 en B2: helemaal top! De A2 net niet, jammer! Maar toch goed
gedaan! En dan op naar het 1e…
Woorden schieten te kort, Euforie komt het dichtste bij! Wat een geweldige dag hebben wij zaterdag
gehad! Valto 1 naar de 1e klasse! Geweldig. Het scenario was wat krap geschreven, maar vooruit. 15
seconden voorstaan in de wedstrijd is genoeg, als daarna het eindsignaal klinkt.
En dan…….
Ontploft alles! Ik wel tenminste. Ik kan me eigenlijk niet helemaal meer voor de geest halen wat er
gebeurde, maar het was super! Heel veel mensen op het veld, een uitzinnig publiek, vuurwerk:
fantastisch! Wat een feest! Was je er niet bij? Dom, je hebt écht wat gemist!!!
En het ging door. Felicitaties van de wethouder van sport. Felicitaties van de burgemeester via twitter,
ook felicitaties van andere verenigingen. Na het veld, naar de kantine. Daar een héél gezellig feest!
DJ Bart en DJ Laurens Verbaan: helemaal super! Tussendoor een extra huldiging van het 1e.
Gezelligheid, feest, VREUGDE: kortom iedereen blij.
Tenminste, iedereen van Valto! En de tegenstander, tja…..
Zuur. Zeker als je zo dichtbij was. Maar ja, dat is sport.
Wij gaan verder. In de 1e klasse. De zaal lonkt. Want ook daar is eer te behalen. Weer feest! Wat een
geweldige club!!!!
VALTO BRUIST!! En ik ook! Iedereen enorm bedankt!
Een hele trotse voorzitter!
Hans Ridder
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Let op
p: deze week
w
shirtjestass
sen + ges
sponsorde kledin
ng inleve
eren
De laatste competitie
edag heeft in
nmiddels plaa
atsgevonden
n, dus wordt het weer tijd om alle kled
ding in te
unnen inventa
ariseren of a
alles nog com
mpleet en hee
el is.
leveren, zodat we ku
et wat inleve
eren?
Wie moe

-

De coaches zijn
z verantwoordelijk vooor het inleve
eren van de complete
c
shiirtjestas. Op het
label staat hoeveel shirtss er in de tass horen te zittten.
d een gespo
onsord train ingspak + ta
as hebben zijn verantwooordelijk voorr het
De spelers die
iinleveren van de tas + pa
ak.

Iedereen
n moet zijn kleding inleve
eren, ook al w
weet je nu al dat je volgend jaar weerr in hetzelfde
e team
zit! Ik zal een lijst bijh
houden met wie
w welk num
mmer heeft, zodat je volg
gend seizoenn eventueel weer
w
in
e nummer ku
unt spelen.
hetzelfde
er kan er ing
geleverd worden?
Wannee

-

Dinsdag 4 juni tussen 19u30 en 20u330 in de Villa
Donderdag 6 juni tussen 19u30 en 200u30 in de Villa
V

Dit zijn d
de enige twee
e mogelijkhe
eden om de kkleding in te leveren. Ik verwacht donnderdag om 20u30
2
dus alless binnen te hebben.
h
Mocht je de kled ing deze week niet in kun
nnen leverenn, laat het miij dan
even we
eten!
Groetjess, Rosanne (vvzkap@ckv-valto.nl)

Agenda

Datum
Vrijdag 26 april
Zaterdag
g 15 juni

Tijd
T
9.00
9
– 12.30 u.

Wat
Korfb
balclinic
Einddag
NK voor
v
Valto C1
1
Jeug
gdkamp

21 t/m 2
23 juni

Plaats
Villa Valto
o
Villa VALT
TO
Leiderdorp
p

____
_______
______
_ Einde BBestuursniieuws __
______
______
____
Nieuw
ws van de
e AC

Meene
eemlijst jeu
ugdkamp
Beste VA
ALTO vriend
den,
et Jeugdwee
ekend:
Hebben jullie er al zin in? Hieronder volgt watt info over he
21 juni vertre
ekken de B & C om 18.30
0 bij de Villa vandaan.
v
De
e D, E & F veertrekken zatterdag 22
Vrijdag 2
juni om 0
08.00. Zonda
ag 22 juni om
m ± 17.00 ko men we mett z’n allen we
eer terug bij dde Villa.
eb je natuurlijk wel een a
aantal spullen
n nodig:
Voor hett weekend he
• Slaa
apzak
• Handdoeken
n
• Kusssen + Hoesla
aken (verplic
cht)
• Theedoek
• Pyja
ama
n (evt. mediccijnen)
• Toiletspullen
• Zaklamp
eren voor de bonte avond
d
• Verkleed kle
• Oude kleding
• Veldschoenen
• Sporrtkleding
De bijblijjver, 3 juni 20
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o donderda
ag 20 juni tus
ssen 20.00 uur en 21.00 uur gebracht worden
Eventueel grote spulllen moeten op
bij de Villla.
Wat heb
b je niet nodig
g? Zakgeld is
s niet nodig, want er zijn geen winkels in de buurtt. Alcohol is
s
absoluu
ut niet toege
estaan. Wanneer de leidiing merkt datt kinderen alcohol bij zichh hebben wo
ordt dit
per direcct ingenomen
n.
z
dat het
h bos nabij het kamphuis barst van de teken, maaar we neme
en
Teken? Het wil niet zeggen
de voorzorgssmaatregelen
n. Er is op he
et kamphuis voldoende anti-tekenmid
a
ddel. Bovend
dien kan
voldoend
er voldoe
ende leiding met een tek
kentang omga
e ouders is off zij hun kind
deren
aan. Het verrzoek aan de
voor verttrek willen in
nsmeren met een anti-tekkenmiddel (bijv. Careplus
s 30% Deet) een controlee
er de
kinderen
n op teken bijj thuiskomst.. Op deze ma
a
goed ga
aan!
anier moet alles
blijven ook ditt jaar weer kamphuis ‘De
e Kievit’ in Es
sbeek
We verb
(zie ook www.dekievvit.info )
gevallen kun
nt u ons altijd
d bereiken op
p de volgend
de telefoonnu
ummers:
Bij noodg

•
•
•
•
•

Deenise Herberrt: 06-13229967
Leennart van der Lingen: 06
6-18229626
M
Martine vd Lugt: 06-45713
3529
Frrank de Rijckke: 06-40463753
Baart-jan Schoo
one: 06-1453
31839

Als er nog
g vragen zijn kunt u altijd bij ons tereccht.

Betalen jeugdkam
mp
Willen de ouders die nog
n niet betaald hebben d
dit ZSM doen
n?
of u dit gedaan hebt of ho
oeveel ook a
alweer? Bel Denise
D
06Twijfelt u o
13229967
7

Valto Ve
erkiezinge
en 2012 – 2013
2
Al meer da
an 370 stemmen zijn er binnen,
b
heeft
ft u al gestem
md?
Per catego
orie worden de drie perso
onen waarop
p het meest is gestemd genomineerd
g
d voor de titel in de
betreffend
de categorie. Elke aanwezig op de ein
nddag mag één
é keer stem
mmen, en zoo wordt de winnaar
bepaald.
en in vijf vers
schillende ca
ategorieën;
Er kan gesstemd worde
• Be
este speelste
er
• Be
este speler
• Grootste talen
nt (meiden)
• Grootste talen
nt (jongens)
• Be
este trainer/ccoach
het
In de categorie beste speelster
s
doe
et Petra Dijkkstra
maar
n toe de me
eeste stemm
men,
erg goed, zij heeft tot nu
op de voet ge
evolgd door Ellen
E
van de r
zij wordt o
In de
Haagen.
e meeste
categorie beste spelerr heeft Thom Voskamp de
stemmen, maar Frankk de Rijcke zit hem op de hielen, krijgtt hij meer
nnende doelp
punt in de we
edstrijd van afgelopen
a
za
aterdag?
stemmen door zijn win
ootscholten staat
s
momen
nteel aan de leiding als het
h grootste talent van heet seizoen 20
012 – 2013.
Naomi Gro
Maar nietss is er nog ze
eker, Daphne
e in’t Veld, M
Mandy Herbe
ert, Femke Sttolze en Emm
ma van den Bos maken
het haar n
niet gemakke
elijk. Houdt Naomi
N
het voll of?
Bij dezelfd
de categorie maar dan bijj de heren w
wisselen Piete
er van Muyen en Thijs Diijkstra de kop
ppositie af. Zij
Z
worden op
p de hielen gevolgd
g
door David van D
Dijk.
Krijgt Marcco Swikker naast
n
de titel van afgelop en zaterdag, ook de titel te pakken inn de categoriie beste
trainen/coach? Één ding is zeker, er
e liggen me
eer kapers op
p de kust. De
enk daarbij a an: Thom Vo
oskamp,
Rijcke, Petra
a Dijkstra en Teun Voska mp.
Frank de R
Kortom, niets is er nog
g zeker en he
et blijft spann
nend tot het einde.
en tot vrijdag
g 14 juni 201 3.
Er kan gesstemd worde
De bijblijjver, 3 juni 20
013
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Schoolkorfbaltoernooi wederom een groot succes!
Woensdag 29 mei was het een enorme drukte op het veld van VALTO. Maar liefst 215 kinderen van de
Lierse basisscholen waren naar het veld gekomen voor het Schoolkorfbaltoernooi. De kinderen waren
opgedeeld in 39 teams en die waren weer verdeeld over 7 poules. Gelukkig viel het weer enorm mee en
bleef het de hele middag droog! Er werden heel leuke wedstrijden gespeeld, waarbij het de ene keer wat
spannender was dan de andere keer. Aan het begin van de wedstrijden mochten beide teams 10 schoten op
de korf nemen, zodat alle kinderen in ieder geval de kans kregen om een doelpunt te maken. Om 16.30 uur
zaten de laatste wedstrijden er op en waren de bekerwinnaars bekend. Na de prijsuitreiking ging iedereen
moe maar voldaan weer naar huis. Wij als organisatie hebben meerdere complimenten gekregen voor de
goede organisatie, maar dit had niet gekund zonder de hulp van de vele vrijwilligers die geholpen hebben
om er een geslaagd toernooi van te maken. Dus willen we bij deze alle mensen die geholpen hebben heel
hartelijk bedanken!
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie hulp rekenen!! En nu maar hopen dat er de komende weken
een aantal kinderen mee komen trainen om uiteindelijk lid te worden van de leukste vereniging van De Lier!!
Groetjes Erwin, Frank, Sandra en Petra
De schoolkorfbalcommissie

15 juni VALTO Einddag
Zaterdag 1 juni spelen we de laatste wedstrijd van het seizoen 2012-2013. We gaan dat natuurlijk glorieus
afsluiten met overweldigende prestatie van ons Vlaggenschip; VALTO 1. Traditie getrouw sluiten we het
seizoen ook feestelijk af met een Einddag. In deze bijblijver informeren iedereen over alles betreffende de
einddag.
•
•
•
•
•
•
•

Alles over het grote VALTO Chaosspel
Alles over het Mixtoernooi
Alles over het Schiettoernooi
Alles over de Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
AC plan NK C1 Eerste Klasse
Alles over
VALTO Chinees

Hiernaast treffen jullie de belangrijkste tijden voor de gehele dag. Natuurlijk moet je gewoon de hele dag
komen, maar deze tijden helpen je voor bepaalde onderdelen op tijd te zijn.
Opgeven en afmelden is al gevraagd voor het Mixtoernooi. Dit is nu alleen nog maar mogelijk voor het
Schiettoernooi. Voor het ochtendprogramma is opgeven niet nodig.

Chaosspel
Chaosspel?
Wat is dat nou?
We gaan de hele ochtend één groot spel
spelen met teams in twee poules. Alle C
en D spelers spelen in één poule tegen
elkaar en alle Welpen, F en E in de
andere poule. De winnaars gaan naar
huis met een leuke prijs.
Na afloop van het Chaosspel krijgen alle
deelnemers een portie poffertjes. Wees ’s
ochtends wel op tijd. We moeten
groepjes samenstellen en om iedereen in
een groepje te krijgen met een vriendje of
vriendinnetje is het belangrijk dat je er op
tijd bent.

De bijblijver, 3 juni 2013
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Mixtoernooi
Op velen verzoek en na afwezigheid van een paar jaar organiseren we dit jaar een Mixtoernooi. We hebben
veel aanmeldingen gekregen van
oudspelers en familie en vrienden. We
hebben daarom 15 teams samengesteld
van 10 á 11 spelers per team. Met deze
teams spelen we in 3 poules wedstrijdjes
van 2 keer 9 minuten. Omdat z’n
programma wel wat tijd in beslag neemt
beginnen we dit jaar eerder als andere
jaren het middagprogramma. Je wordt
verwacht 12:00 uur je bij de Villa te
melden.
Om het toernooi succesvol te laten
verlopen, moet iedereen een wit en een
gekleurd T-Shirt meenemen. Per
wedstrijd wordt aangegeven welk shirt je
moet aantrekken. Ook wordt er per
wedstrijd een scheidsrechter aangewezen
uit een team van de andere poule.
Na de poule fase starten we tegen vier uur
de kruisfinales en daarna volgt de finale.
Voor deze finale hebben als scheidrechter het neusje van de zalm weten te strikken….

Schiettoernooi
Traditioneel kan het schiettoernooi natuurlijk niet missen. Dit jaar echter iets later als normaal vanwege het
mixtoernooi dat zo zijn tijd neemt. Hierbij een overzicht van de inschrijvingen.
C t/m Senioren inschrijvingen:
1 Thom Voskamp
17 Max Hulsebosch
2 Twan Korteland
18 Inge van Dalen
3 Nia van den Berg
19 Ruud Stolze
4 Frank Poot
20 Laurens Verbaan
5 Floris van Muyen
21 Kevin Sonneveld
6 Pieter van Muyen
22 Hans Ridder
7 Ruben Kester
23 Frank de Rijcke
8 Nikki van Spronsen
24 Ron Boekestijn
9 Petra Dijkstra
25 Lisa de Rijcke
10 Thijs Dijkstra
26 Arnold Poot
11 Bart van Muyen
27 Laurens van der Meer
12 Jelle Boeters
28 Thomas Ris
13 Mandy Herbert
29 Laura de Rijcke
14 Femke Stolze
30 Alex Kok
15 Peter de Rijcke
31 Simon Kok
16 Marleen Slaman
32 Arnold Kok

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Lennart van der Lingen
Lotte van Geest
Manon van Geest
Sharon Prins
Chris van Staalduinen
Daniel Kester
Luuk van Staalduine
Maaike Ridder
Marije van Dalen
Samantha Ris
Mark van Geest
Lianne Kleijn
Mellanie Noordam
Sandra Poot
Naomi Grootscholten
Esmee Binnendijk

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Michael van de Wetering
Hellen Korteland
Mandy Boeters
Ruben Hoogerbrugge
Lisanne van den Berg
Lysanne van Venetien
Kirsten Prins
Tamara Muyen
Linda Stolk
Marco Boekestijn
Ellen Bosma
Patrick Boeters
Annette Solleveld
Rob de Ruiter
Rosalie Prins
Annemieke Lagerwerf

Op de reservelijst staat momenteel:
1. Rik Wienke
2. Joyce Meijer
3. Steven Vijverberg
4. Esmee Maartense
5. Anna van Staalduine
6. Niels van der Lingen
Wanneer je ook op de reservelijst wil staan, schrijf je dan gerust op de site in. (Onderling ruilen wordt niet
toegestaan.)
Voor de andere categorieën zijn de plekken nog niet gevuld. Schroom dus niet je alsnog hiervoor aan te
melden. Inschrijven kan tot 8 juni.
De bijblijver, 3 juni 2013
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D en E teams inschrijvingen:
1 Sheila Herbert
2 Ilse Slaman
3 Koert Ridder
4 Wouter Dijkstra
5 Martijn Dijkstra
6 Bas Ridder
7 Jan-Pieter Vermeer
8 Bart Aarts
9 Kim Vreugdenhil
10 Vera Lagerwerf
11 Iris Lagerwerf
12 Luca Hagemans
13 Jimmy van der Meer
14 Tessa van Dijk
15 Lisette van Dijk
16 Daan Boekestijn

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kitty Vijverberg
Nick Herbert
Floris Prins
Julia vd Mout
Lorenzo Matthijsse
Julia van Geest

F en Welpen inschrijvingen:
1 Emma van den Bos
2 Sanne van Oudheusden
3 Lisa van Oudheusden
4 Nova Post
5 Maaike Slaman
6 Marith Mostert
7 Jonne van der Meer
8 Brecht van der Meer
9 Nouky Staats
10 David van Dijk
11 Niels van Nieuwkerk
12 Daan Boekestijn
13 Iris Staats
14
15
16

VALTO Chinees
Dit jaar gaan we Chinezen. Om het geheel in goede
banen te leiden is het al enige jaren gebruikelijk vooraf je
voor dit eten aan te melden. Hiernaast tref je de details
hoe dit te doen (voor 8 juni).
Op de einddag is er tot 16:00 is er de reguliere kaart,
daarna is een ieder aangewezen op deze 3 menu’s.
Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk. Geef je dus
snel op voor het eten!

NK C1 Eerste Klasse
Op 15 juni is er ook het NK voor de C1 teams in de eerste
klasse. VALTO is de trotse vereniging waarvan de C1
dankzij hun kampioenschap hieraan mogen deelnemen!!
Nu valt dit toernooi tegelijkertijd met de Einddag. Dit NK
wordt gespeeld bij Velocitas (Leiderdorp), begint om 11:00
uur en duurt tot het einde van de middag.
Het AC wil daarom het volgende voorstellen:
• C1 spelers, begeleiders en ouders richten zich
deze dag op het NK. We gaan natuurlijk voor de
titel!
• Broertjes, zusjes, vrienden en vriendinnen, die
willen gaan aanmoedigen op het NK, willen we
vragen dit na het ochtendprogramma (Chaosspel)
te doen. Begeleiders en ouders willen we vragen
dit te organiseren (met auto’s rijden e.d.)
• Deelnemers van het mixtoernooi die hierdoor ’s
middags niet kunnen meedoen, willen we vragen
dit deze week te melden bij het AC
(activiteiten@ckv-valto.nl).
• Afhankelijk van de eindtijd van het NK bepalen we wanneer we het schiettoernooi gaan beginnen.
Wat er ook op het NK gebeurt, we gaan ervan uit dat C1 spelers, begeleiders en ouders die
ingeschreven staan graag hieraan meedoen!

Samenvattend
Samenvattend de volgende acties te doen:
1. Geef je op voor het eten (chinees of kindermenu)
2. Stem voor jouw kandidaat (online) t.b.v. de VALTO Verkiezingen
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3. Ne
eem een wit en gekleurd
d T-shirt mee
e naar het mix
xtoernooi
4. Ko
om naar de VALTO eind
ddag en Hav
ve Fun!!

Vriendelijkke Groeten,
Activiteite
en Commiss
sie ckv VAL
LTO,
Annemiekke, Anita, Jea
annette , Sha
aron, Frillem,, GJ en Mich
hiel
Activiteiten
n@ckv-valto
o.nl

_____
______
______
___ Eindee AC Nieuuws ____
______
______
___
Nieuws
s van de Technis
sche Com
mmissie
mensen wat een ontknop
ping. Het wass niet Valto’s
s beste
Mensen, m
wedstrijd, maar wel he
et beste resultaat! We zijn
n naar de ee
erste
en groot com
mpliment voorr Marco Swikkker en het hele
h
team
klasse. Ee
inclusief b
begeleidingssstaf. Maar oo
ok complimen
nten voor de
e steun
van Teun Voskamp en
n het tweede voor de onb
beperkte steu
un dit hele
Overigens ein
ndigde Valto
o 2 op een he
ele mooie 2e plaats.
seizoen. O
Ook voor jjullie de feliccitaties.
o E1, D3, C1
1, B3 en B2 en
e Valto 1 noogmaals van
n harte
Uiteindelijk dus maar liefst 6 kampioenen: Valto
erd. Valto ma
ag naar het NK
N op 15 jun i in Leiderdo
orp. Zie hieronder voor meeer informatie.
gefelicitee

Uitbreid
ding comm
missie sch
heidsrechtterszaken
Al eerder g
gemeld dat Cock
C
Mathijs
sen met inga ng van kome
end seizoen voor Valto zzijn wedstrijde
en gaat
fluiten. Nu
u is Cock ookk bereid gevo
onden onze ccommissie scheidsrechte
s
erszaken te vversterken en zich daar
met name
e te richten op de opleidin
ngen. Cock, ssuper dat je je zo wilt inzetten voor onnze club. Me
et Cock
krijgen Ru
uud (scheidsrrechters inde
eling) en Pierrre (scheidsrrechters bege
eleiding) er eeen hele erva
aren hulp bij!

Op jacht naar Valto 8.
Weer een dame aan boord
b
voor Va
alto 8. Nog 1 dame erbij en we kunne
en volgend jaaar een achttste team
n. Dames, laat je horen en
e meld je aa
an. We hebben je nodig!!
inschrijven

Toptrain
nersteam
Nog een p
paar traininge
en: elke dins
sdag om 20.3
30 uur.
Dinsdag 20.30
uur
4-jun
n
11-jun

Trainer
P
Peter
van Du
uin
artin van derr Wel
Ma

NK voorr Valto C1: Mee mett de bus?
Op 15 juni speelt Valto
o C1 in Leide
erdorp voor h
het NK. De spelers
s
zullen
n vroeg
n. Om kwart voor 12 orga
aniseren we de bus voor supporters. Hierdoor kann je nog mee
edoen met he
et
vertrekken
ochtendprrogramma va
an de eindda
ag (zie elderss in deze bijb
blijver). Wil jij mee met dee bus? Mail ajb
a naar
bart@vanmuyen.nl en we schrijven
n je in. Koste
en 5 euro per persoon.

Zomerlo
ooptrainin
ng
Wil jij op e
een leuke ma
anier in conditie blijven de
eze zomer? Elke donderdag organiseeren we met hulp van
Arco Poott (geweldig in
nitiatief Arco!!) een looptra
aining. Starte
end op donde
erdag 20 junni is er elke donderdag
d
een looptrraining. Zowe
el voor geoeffend als mind
der geoefend
d. Verzamele
en om 19.300 uur bij de Villa.
V

Training
gstijden na
a-seizoen,
Ook dit jaa
ar gaan we na
n de laatste wedstrijden op zaterdag
g 1 Juni weerr in de nieuw
we teamsame
enstellingen
trainen. W
We beginnen hiermee op dinsdag
d
4 Ju
uni. De laatstte training is donderdag 227 Juni.
Team
A selectie
e
A3
B-teams

Dag
Donderd
dag
Donderd
dag
Dinsdag
g
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Tijd
20.30-2
21.30h
20.30-2
21.30h
19.30-2
20.30h
8

C-teams
D1
D2
D3
E1
E2
E3
F

Donderd
dag
Dinsdag
g
Dinsdag
g
Dinsdag
g
Donderd
dag
Donderd
dag
Donderd
dag
Donderd
dag

19.30-2
20.30h
18.30-19.30h
18.30-19.30h
18.30-19.30h
18.30-19.30h
18.30-19.30h
18.30-19.30h
18.30-19.30h

ande schema
a geldt vanaff 4 Juni tot e n met 27 Jun
ni.
Bovenstaa
Het schem
ma met trainingstijden voo
or volgend s eizoen volgt nog.

Afrondin
ng seizoen en start volgend s
seizoen
We trainin
ngen dit jaar door tot eind
d juni en missschien zit er nog wel ee
en toernooitjee in. Dan met vakantie en
n
de start va
an het volgen
nde seizoen is:
- Ju
uni 2013: Tra
ainen in nieuw
we samenste
ellingen voorr de jeugd
- va
anaf 17 augu
ustus: De selecties starte
en met trainen.
- Vaanaf 24 augu
ustus: De overige teams starten met trainen.

de TC,
Namens d
Bart van M
Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

_____
______
_______
__ Eindee TC Nieuw
ws ____
______
_______
______
_
Wedstrrijdversla
agen
Bal van de nu al legendaris
sche weds
strijd van het 1e ges
sponsord door Sele
ecta

De Selecta
a-groep is ee
en wereldleid
dende vered elaar, producent en aanb
bieder op hett gebied van
n vegetatieve
e
vermeerba
are sierplanten. Onze veredelingsacttiviteiten omv
vatten perk-e
en balkonplannten, poinsettia's, vaste
planten en
n snijbloemen. Met 7 loca
aties in Euro pa en Afrika, zijn wij in sttaat om iede re belangrijk
ke markt
wereldwijd
d te bedienen
n.

VALTO 1 schrijft geschiede
enis!!

Sponsor:: Martin Sttolze bv

Afgelopen
n zaterdag moest het geb
beuren: kamp
pioen worden
n en
daarmee p
promoveren naar de 1e klasse.
k
Tegen
nstander Ora
anje
Nassau da
acht daar uiteraard hetze
elfde over, wa
ant voorafga
aand aan
de wedstrijd stonden beide
b
ploegen bovenaan met evenveel punten
eel wedstrijde
en. De winna
aar zou dus kkampioen wo
orden en
uit evenve
bij gelijksp
pel zou er ee
en week laterr een besliss ingswedstrijd
d volgen.
Dat er watt op het spel stond, was goed
g
te merkken, want he
et publiek
was in gro
oten getale naar het veld gekomen om
m zijn/haar club
c
aan te
moedigen. Natuurlijk waren
w
er ook
k fans uit Vlaa
ardingen naa
ar De Lier
aren er lang zoveel niet a
als de fans van
v
gekomen, maar dat wa
Helemaal sup
per!! Al bij he
et eerste fluitssignaal zat de
d sfeer er
VALTO. H
goed in en
n met vuurwe
erk, rookbom
mmen, wc-pa
apier en fakke
els werd
er aan de wedstrijd be
egonnen. VALTO liet goe d spel zien, maakte
ef de afrondin
ng lange tijd uit. Bij
lange aanvallen, maarr helaas blee
assau lukte het
h wel en me
et name in d e afstandssc
choten
Oranje Na
waren de bezoekers scherp.
s
Zo ke
eek VALTO a
al gauw tege
en een 1-6
nd aan. Met name
n
het missen van de
e korte kanse
en werd
achterstan
VALTO fataal. Het laattste stuk van
n de 1e helft kkwam VALTO
O
n wist zodoe
ende de scha
ade met
langzaam wat meer in haar spel en
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rust te beperken tot een 6-8 achterstand. In de rust werd uitgesproken dat we niet zozeer bezig moesten zijn
met het eindresultaat, maar punt voor punt moesten gaan spelen. We waren wel de betere ploeg, maar dat
kwam in de punten nog niet tot uiting. VALTO kwam scherp uit de kleedkamers en wist al gauw de
aansluitingstreffer te maken, 7-8. Helaas zat vervolgens de gelijkmaker er niet in, maar niet veel later was
het gelijkspel dan toch een feit, 10-10. Op dit moment leek het erop dat VALTO er bovenop was en dat er
voor het eerst een voorsprong gepakt ging worden, maar niks was minder waar. Oranje Nassau rechtte de
rug en vocht zich knap weer terug naar een 11-13 voorsprong. Op dat moment waren er waarschijnlijk niet
heel veel mensen meer die vertrouwen hadden in een goede afloop. Oranje Nassau speelde de bal rustig
rond, zette lange aanvallen op en VALTO had moeite om er aan te pas te komen. Het probleem was echter
dat Oranje Nassau niet meer bezig was met een doelpunt scoren, ze waren bezig om de wedstrijd uit te
spelen en daarmee gingen ze de fout in. Toen na een gemiste doorloopkans van Oranje Nassau er in de
daarop volgende aanval van VALTO wel gescoord werd, was het geloof en vertrouwen weer terug, 12-13.
Zou het dan toch nog lukken om er een gelijkspel uit te slepen?? Weer werd een aanval van Oranje Nassau
afgeslagen en werd de bal naar het aanvalsvak gebracht. Toen via een vrije bal de gelijkmaker, 13-13 op het
bord kwam, wisten we zeker dat er nog een spannend slot aankwam. De eerste aanval daarna van Oranje
Nassau liep uit op niks en in de aanval van VALTO werd alles op alles gezet om Thom aan te spelen en te
laten scoren. Het ene schot na het andere werd gelost en Frank wist alle ballen onder de korf af te vangen.
Tot hij op een gegeven moment zelf vrij stond en dacht: waarom niet?! En wat niemand meer echt voor
mogelijk hield, gebeurde: 14-13 en nog maar een paar seconden te spelen. Oranje Nassau kreeg de bal uit
en dus nog één kans. Via een doorloop van de aanvoerder probeerden ze er nog een doelpunt uit te slepen.
De scheidsrechter floot en even was het de vraag: verdedigd of een strafworp. Terecht (☺) koos de
scheidsrechter voor verdedigd en dat betekende balbezit voor VALTO en dus kon het niet meer fout gaan.
De bal werd naar de aanval gebracht en daar kon de bal nog een paar keer rond gespeeld worden tot de
scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd en iedereen echt in vreugde uitbarstte!! Maar 15
seconden van de hele wedstrijd heeft VALTO voor gestaan, maar dit waren wel de belangrijkste seconden.
e
En hiermee was het kampioenschap en dus de promotie naar de 1 klasse een feit. Dat dit uitgebreid gevierd
is, moge duidelijk zijn!
Rest ons nog om het publiek, de reserves en de sponsor te bedanken. Zonder jullie hulp was dit zeker niet
mogelijk geweest.
Groetjes VALTO 1
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Valto 2 – Avanti 4
Afgelopen zaterdag stond alweer de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen op het programma. Aan het weer
was dit niet te merken, want mooi weer hebben we niet echt gehad dit veldseizoen. Zaterdag waaide het ook
weer flink. We moesten goed opletten dat we aan de juiste kant de aanval opzetten.
Zowel voor VALTO als voor Avanti stond er niet veel meer op het spel, maar toch wilden we er alles
aandoen om op een tweede plaats te eindigen. Nia kon helaas deze laatste wedstrijd niet meespelen,
wegens een blessure. Ook Luuk en Laura speelden maar een halve wedstrijd zodat ze nog fit genoeg waren
om bij de kampioenswedstrijd van het eerste in te kunnen vallen, maar gelukkig was Lennart weer fit genoeg
om een helftje mee te doen.
We begonnen de wedstrijd goed en kwamen in de eerste aanval al op een 1 – 0 voorsprong door een mooi
schotje van Ron. Jammer genoeg wisten we deze spirit niet door te zetten en wist ook Avanti de korf een
aantal keer te vinden. Aan onze kant was het erg zoeken naar de goede kansen en werden de goede
kansen niet benut. Hierdoor gingen we de rust in met een 5 – 6 achterstand.
Coach Teun vertelde dat dit echt niet nodig was en dat we beter waren, maar we moesten wel slim blijven
spelen en het niet te moeilijk maken. Ook moesten we aan de goede kant aanvallen, want het ging steeds
harder waaien.
Met goede moed betraden we de tweede helft. Die achterstand moest makkelijk ingehaald kunnen worden!
En dat lukte, maar echt uitlopen was lastig. Avanti wist aardig bij te blijven. Gelukkig wisten we aan het einde
van de wedstrijd nog uit te lopen en bij een stand van 12 – 9 gaf de scheidsrechter het eindsignaal.
Marleen speelde jammer genoeg afgelopen zaterdag haar laatste wedstrijd. Zij stopt met korfballen. Ook
was dit misschien wel Kevin zijn laatste wedstrijd. Als hij aangenomen wordt bij zijn nieuwe opleiding heeft
hij geen tijd meer voor de korfbal, maar wij hopen natuurlijk dat hij blijft!
Kim en Manon bedankt voor het invallen! En reserves bedankt voor het reserve zitten!!
Ook al het publiek bedankt en hopelijk tot volgend seizoen!!
Groeten VALTO 2
P.S. Hopelijk zijn alle belangrijke dingen genoemd in het stukje, anders mijn excuses, maar door het
gezellige kampioensfeestje van VALTO 1 zijn sommige dingen een beetje weggevaagd.

Madjoe 7 – Valto 7
Na een rustperiode van enkele weken stond vandaag de wedstrijd tegen Madjoe 7. Om te zorgen dat wij ook
wedstrijd van Valto 1 konden zien, werd de wedstrijd gespeeld om 9:30, oftewel pupillentijd.
Valto 7 werd vandaag aangevuld met Gaby, Marije, Wilco en Arco. Op naar de wedstrijd.
In de aanval begonnen Gaby, Petra, Ruud en Fril, in de verdediging Ria, Rosanne, Jelle en Wilco. Aan beide
kanten liep het spel moeizaam, wat resulteerde in een ruststand van 1-1!!. In de rust werd besproken dat het
toch niet zo moeilijk moest zijn en dus met volle moed, en 2 wissels, gingen we de wedstrijd weer in. Dat
resulteerde in een 2-2 stand binnen de minuut. Op dat moment schoot ook Fril wakker en hij en Ruud zette
de stand op 2-4. In de daarop volgende aanval liet Arco zien dat hij het korfballen nog niet was verleerd en
scoorde 2-5. Jelle scoorde ook vrij rap erna en zo was het al 2-6. Als slotstuk toonde de aanvoerder van
Valto tot 2x toe nog even zijn specialiteit en bracht de stand tot 2-8. Met nog 10 minuten te gaan was de
wedstrijd gespeeld, Madjoe scoorde nog wel een keertje. Eindstand 3-8. Scores Fril 3x, Ruud 2x, Ria, Jelle
en Arco 1x.
e
Na het kampioenschap in de zaal en een 3 plek op het veld, zit het seizoen er weer op.
Alle invallers, supporters e.d. bedankt!! Het was een topseizoen.
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Valto B2
Geen stukje maar wel de foto van de kampioenen!

Valto E1
Geen stukje maar wel de foto van de kampioenen!
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