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Super Saturday
Afgelopen zaterdag was een ware topdag voor VALTO. Zo werden er 5 teams kampioen en hoe! VALTO E6 had de
steun van heel veel publiek en won hun kampioenswedstrijd, wat was dat mooi om te zien. VALTO E1 moest uit en
vierde in ’s-Gravenzande hun feestje. VALTO D1 wist geschiedenis te schrijven door als eerste VALTO-team een
kampioenschap binnen te halen in de hoofdklasse en mag naar het NK in Tilburg. Een prestatie van groot formaat!
Vervolgens dacht iedereen dat het hierbij zou blijven, maar hoe anders kan het lopen. VALTO A1 kwam terug met een
onvoldaan gevoel, maar ook met een telefoon. Daarop was eerst te zien dat de directe concurrent had verloren. Daarna
werd er op berekend, dat als een tweede concurrent ook punten zou laten liggen, het pas echt goed zou zijn en zo
geschiedde. Excelsior speelde gelijk en wij kampioen. En dus nu ook overgangsklasse op het veld voor de A1. Tenslotte
was het niet VALTO 4, maar VALTO 5 die na verlies van hun concurrent een uitzinnige vreugde beleefde. Een bijzonder
mooi resultaat op de een-na-laatste speeldag!
Het feestgevoel van VALTO 5 ging eigenlijk naadloos over in de goodbye party voor hoofdtrainer/coach Marco Swikker
en staf. Het was weer een legendarisch feest met alles er op en eraan. Van B-jeugd tot senioren, uiteraard het de gehele
selectie, gehuld in Eibershirts en ook enkele Haagse vrienden, ouders van spelers en sponsors. Alles onder leiding van
GJ en op commando van DJ Niels en MC Dennis. Alle kampioenschappen werden nog even gevierd en ik waande me
zo nu en dan weer even op het trainingsweekend. En omdat ik niet weet of iedereen er bij was toen we Marco en staf
toespraken, hierbij nogmaals de woorden van dank. Ook voor de rest van de vereniging is het goed om te weten wat de
heren en dame voor ons hebben betekend.
Hoewel de titel van dit feest (De grote Marco Swikker goodbye party) anders doet vermoeden, nemen we stiekem
afscheid van de gehele staf en dus ook van Teun, Willy, Patrick en Luuk. En zoals het altijd in de sport gaat, er is niet
één persoon verantwoordelijk, nee, het is een heel team. Een goed team. Een hecht team. Een team dat we gaan
missen. En daarom bedanken we met bloemen en een kleinigheidje: Wil (voor haar jarenlange medische zorg binnen de
selectie), Patrick (voor zijn jarenlange psychische zorg binnen de selectie) en Luuk (voor zijn jarenlange sportieve zorg
binnen de selectie).
Voor de heren trainer/coach hadden we echter iets anders in gedachten, daarover later meer. Eerst maar eens een
korte terugblik. Een terugblik op 4 jaar VALTO en Swikker, Swikker en VALTO. Maar ook 100 jaar VALTO en Teun, Teun
en VALTO. Nee, gekheid natuurlijk. Die oeuvre-award heb je vorig jaar al gehad bij de uitreiking van het ere-kleinood.
Nee Teun, ik wil het nu even hebben over jouw rol als coach van VALTO 2 en rechterhand van Marco. Want heel
eerlijk, wat had Marco zonder jou gemoeten. Je kende de hele club, van binnen en van buiten. Dus ook Marco kende
binnen de kortste keren de hele club, van binnen en van buiten. Ik kan me voorstellen dat dat enorm fijn is geweest en
heeft bijgedragen aan de focus op zaken waar het om ging. Die steun hield niet op na de eerste periode, nee, je bent
denk ik de meest loyale coach van een tweede team geweest, voor dát team, maar naar Marco toe. Uniek. Misschien is
jullie vertrek samen naar HKV daar nog wel het beste voorbeeld van.
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Je bent echter niet alleen een steun geweest voor Marco, maar zorgde ook voor ook een enorme ondersteuning bij de
selectie, zowel VALTO 1 als VALTO 2. Je hebt veel jonge, maar ook nieuwe spelers opgevangen in die selectie en mede
door jou voelden zij zich snel thuis. De kenmerkende combinatie van de grote mond in het veld en de arm om je
schouder na de wedstrijd gaan we missen. Blijkbaar zorgde deze mix van eigenschappen voor een bepaalde
chemie, wat er toe geleid heeft dat niet alleen VALTO 1 in de eerste klasse speelt, maar nu ook VALTO 2, zowel in de
zaal als op het veld. En beide teams draaien daar nu mee in de top. En niet te vergeten die finale voor de Zuid-Holland
Cup. Chapeau!
Dan … Marco, hoewel wij elkaar nog niet zolang kennen als dat jij betrokken bent bij VALTO, heb ik je toch aardig
leren kennen in die tijd. Was het niet door gesprekken onderling, dan was het wel door de verhalen van anderen over
jou. Maar eigenlijk had ik die niet nodig om te zien hoe bijzonder jij bent geweest voor onze club. Want als je na 4
seizoenen weggaat, betekent dat dat je bovengemiddeld scoort. Meestal is die termijn 3 jaar, in veel gevallen korter,
zelden langer.
Het bijzondere begon al bij de start. Ik heb me laten vertellen dat je in eerste instantie helemaal niet had gekozen voor
VALTO, dat je zelfs al een andere club (bijna) had toegezegd te komen. Maar wellicht dat je toen VALTO ook meteen
goed leerde kennen. Wij accepteerden dat namelijk niet en zijn in de rebound alsnog tot overeenstemming gekomen.
Achteraf een uitstekende beslissing als basis voor 4 mooie jaren voor Marco en VALTO. En om nog maar eens gezegd
te hebben, in die jaren zijn we dus met de gehele selectie in de eerste en reserve eerste klasse gaan spelen.
In die 4 jaar heeft VALTO een progressie doorgemaakt op vele vlakken. Niet alleen op sportief niveau, maar ook in
sportief beleid, op het gebied van video ondersteuning, fysio ondersteuning en accommodatie. Jij hebt daar belangrijke
inbreng in gehad. Daarnaast gaf je zoals we dat zo mooi noemen “gevraagd en ongevraagd advies aan de TC”. Het was
één van de opdrachten die je van de club kreeg en je hebt daar een hele goede invulling aan gegeven. Dit heeft zonder
twijfel veel meerwaarde opgeleverd. En sowieso was de communicatie uitstekend. Minstens eens per week had je
contact met de TC als voorbereiding op de wedstrijden. Meestal bleef het niet bij deze ene keer per week.
Het voelde goed, het klikte, het zorgde er voor dat jij een VALTO-man werd en dat je om de club geeft.
Samen met Chris (dit laatste jaar) hebben jullie een enorm hechte selectie opgebouwd. Het sportklimaat binnen
VALTO is veranderd en is kwalitatief beter geworden. Dat is een verandering die voor VALTO heel vanzelfsprekend is,
maar inmiddels niet meer om te keren. Wellicht dat sommige mensen hier nog aan moeten wennen, maar de meeste
spelers smullen ervan. Jullie hebben hierdoor een platform gecreëerd, waar VALTO de volgende jaren op voort gaat
borduren. Een soort basiskamp vanwaar de volgende fase ingezet gaat worden. Ik denk dat we daar klaar voor zijn. Ik,
het bestuur, de TC en de rest van de vereniging willen jullie en jullie staf hiervoor ontzettend bedanken!
Tenslotte willen we jullie graag iets meegeven. Een blijvende herinnering. Iets dat je herinnert aan ons, maar ook iets
dat je gewoon ieder weekend weer kunt gebruiken. Langs de lijn bijvoorbeeld, want zeg nou zelf, zo’n sweater kan écht
niet meer en een trainingspak is ook passé. Na VALTO zijn jullie toe aan een volgende stap. Een stap hogerop. En daar
hoort bepaalde kleding bij. Een maatpak ging ons nét iets te ver, maar ik denk dat we met dit aandenken een heel goed
alternatief hebben gevonden. Noem het een combinatie van Haagse bluf en Westlandse trots.
Heel veel plezier er mee en heel veel succes bij HKV/Ons Eibernest! We gaan jullie missen!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Uitslagen 21 mei 2016
Telstar 1
Telstar 2
Dijkvogels 3
VALTO 4
Weidevogels 3
VALTO 5
Tempo 7
VALTO 7
VALTO 6
ONDO A1
DES A3
VALTO B1
De Meervogels B3
VALTO B3
Vriendenschaar C1
KVS / Maritiem C2
VALTO C3
VALTO D1
Tempo D2
ODO D2
VALTO D3
VALTO D5
ONDO E4
VALTO E2
DKC E1
Lynx E1
Phoenix E1
VALTO E5
Dijkvogels E3
VALTO E6
Achilles E3
VALTO F1
VALTO F2
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VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
ODO 4
VALTO 4
DKC 4
VALTO 8
Avanti 14
Velocitas 5
VALTO A1
VALTO A2
DeetosSnel B1
VALTO B2
SEV B1
VALTO C1
VALTO C2
ONDO C3
PKC / SWKGroep D1
VALTO D2
VALTO D4
KVS / Maritiem D2
Dijkvogels D3
VALTO E1
ONDO E1
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E4
Fortuna / Delta Logistiek E1
VALTO E7
De Meervogels E4
VALTO E8
Futura F1
KVS / Maritiem F2

20 - 22
13 - 10
11 - 12
13 - 12
14 - 5
12 - 9
11 - 6
15 - 8
7- 8
12 - 10
5 - 17
8- 9
5- 5
14 - 4
5- 4
5- 8
9- 0
5- 2
5- 8
4- 9
4- 5
8 - 14
8 - 25
4 - 12
9- 2
17 - 1
6 - 10
4- 8
17 - 1
3 - 10
22 - 7
8- 6
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Woensdag 25 mei 2016
18:30

GKV D1 - VALTO D4

Bezuidenhoutseweg

veld 1 (gras)

Zaterdag 28 mei 2016
15:30
14:00
11:45
14:00
18:30
13:15
14:00
13:00
09:30
14:45
11:00
10:30
10:00
13:00
12:00
11:00
10:30
09:30
13:30
09:00
10:00
11:00
10:15
11:00
09:00
11:00
12:00
10:30

VALTO 1 - Rapid 1
VALTO 2 - Rapid 2
VALTO 3 - DES 4
Paal Centraal 2 - VALTO 4
HKV/Eibernest 6 - VALTO 5
VALTO 8 - Fluks 3
Fluks 2 - VALTO 7
ODO 6 - VALTO 6
VALTO A1 - ODO A1
VALTO A2 - Fortuna A3
Sporting Del B1 - VALTO B1
VALTO B2 - ONDO B2
Madjoe B2 - VALTO B3
VALTO C1 - Nieuwerkerk C1
VALTO C2 - DES C2
ODO C2 - VALTO C3
Tiel '72 D1 - VALTO D1
VALTO D2 - Weidvogels D1
Die Haghe D3 - VALTO D3
ODO D3 - VALTO D5
Avanti E2 - VALTO E2
VALTO E3 - Refleks E2
Excelsior E6 - VALTO E5
VALTO E7 - ONDO E6
Velocitas E5 - VALTO E6
VALTO E8 - ONDO E7
ONDO F2 - VALTO F1
Lynx F1 - VALTO F2

De Zwet
De Zwet
De Zwet
TU Delft
HKV/Ons Eibernest
De Zwet
Noordwijk
De Commandeur
De Zwet
De Zwet
Gravensingel
De Zwet
Waardlaan
De Zwet
De Zwet
De Commandeur
Rauwenhof
De Zwet
Baambruggestraat
De Commandeur
De Groene Wijdte
De Zwet
Biesland
De Zwet
De Bloemerd
De Zwet
Juliana Sportpark
Boswijk

veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (gras)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 3 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 3 (24*12)
veld 1 (40*20)
veld 2 (24*12)
veld 1a (24*12)
veld 4 (gras)
veld 1b (24*12)
veld 3 (gras)
veld 2 (24*12)

Opstellingen 28 mei 2016
VALTO 1, 2 en 3 in onderling overleg
VALTO 4:
Vertrek: 13.00
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Thomas, Laurens
Dames: Laura H, Petra D, Lisa R, Lisa S, Anne Roos
VALTO 5:
Vertrek: 17.30 uur
Heren: Marco, Hans R, Mark, Arnold P, Frank P?
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Marleen B
VALTO 6:
Vertrek: 12.00 uur
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniel, Bart, Wouter, Nick
Dames: Ryanne, Imke, Mandy, Inge, Marije?
VALTO 7
In onderling overleg
VALTO 8
Aanwezig: 12.30 uur
Heren: Michiel, Arie, Bart M, Martin, Heer V7
Dames: Fiona, Marleen, Jolanda, Leonie, Petra de Jong?

Maandag 30 mei 2016
20:00

VALTO 8 - VEO 5
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De Zwet

veld 1 (40*20)
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G. Vreeswijk (Ton Spronsen)
M. van Roon (Ton Spronsen)
Paul Vermeul (Peter Rijcke)
D. Steentjes
Marco Boekestijn

W. Watermulder (Peter Rijcke)
Martin Boekestijn
M. Welter
Andre Peursum
(Ton van Spronsen)
Rob de Ruiter

Steven Vijverberg

Lisanne Onck
Romy van den Berg
Naomi Grootscholten

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
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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!
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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

Eindmiddag
U leest het inderdaad goed, dit jaar organiseert de Activiteiten Commissie van Valto voor iedereen een Eindmiddag.
Deze middag wordt het seizoen 2015-2016 op een gezellige en feestelijke manier afgesloten.

Nabeschouwingen

Wanneer? Zaterdag 11 juni 2016
Aanwezig: 12.30 uur
Start: 13.00 uur
BBQ: 17.00 uur
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In de volgende bijblijver
meer informatie!

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde in Hoevelaken tegen Telstar om de laatste minieme kans voor het kampioenschap. Dit
leek echter een illusie aangezien het dan van erg veel factoren afhankelijk was. Wel wist het dat het zelf
moest winnen en dat deed men ook. Na een goede start en een 9-10 voorsprong bij rust werd er uiteindelijk
met 20-22 gewonnen in het winderige Hoevelaken. Na de wedstrijd werd bekend dat Pernix gewonnen had
en daarmee kampioen is. Volgende week staat er voor het eerste dus niets tastbaars meer op het spel,
buiten het binnenhalen van de tweede plaats.
VALTO 2 speelde voor het eerste maar kon geen potten breken. Tegen het tweede team van Telstar liep
men vanaf het begin achter de feiten aan. Na een 6-5 achterstand bij rust werd er met 13-10 verloren van de
ploeg die nog in degradatiezorgen verkeerde.
VALTO 3 speelde de burenruzie in Maasdijk tegen Dijkvogels. Het derde doet het na de zaal een stuk beter
dan voor de zaal, zo ook afgelopen zaterdag. Dijkvogels kon wel bij blijven, maar moest toch hun meerdere
erkennen in het derde: 10-13.
VALTO 4 kon voor de tweede maal proberen kampioen te worden. Dit lukte afgelopen woensdag in de
inhaalwedstrijd tegen Weidevogels nog niet. Er werd toen met 12-13 verloren. Ook nu mocht het weer niet
zo zijn voor het derde. De ervaren spelers van ODO 4 wisten goed hoe het vierde bestreden moest worden
en zorgden er voor dat de taart en champagne weer de koelkast in konden: 11-12. Volgende week nog een
laatste kans in Delft tegen Paal Centraal.
VALTO 5 had gezien bij het vierde hoe het niet moest, en zaterdag gebeurde waar niemand vooraf rekening
mee had gehouden. Dat het vijfde zou winnen was niet heel verrassend, dat gebeurt namelijk regelmatig dit
jaar. Omdat concurrent Avanti verloor kon de taart en champagne die het vierde had weggezet toch weer uit
de koelkast, aangezien dit voor Valto 5 betekende dat zij kampioen zijn geworden in hun klasse: van harte!
VALTO 6 speelde thuis tegen het laag geklasseerde Velocitas. Dit blijft ook zo, want de Leiderdorpers
hadden niets in te brengen tegen het zesde. Het zesde wist uiteindelijk met 15-8 en speelt volgende week de
laatste competitiewedstrijd in Maasland tegen ODO.
VALTO 7 wist ook weer eens te winnen. Tegen Avanti uit Pijnacker werd er eindelijk weer eens gewonnen.
Mede door de solide verdediging werd het een redelijk eenvoudige overwinning: 11-6.
VALTO 8 speelde uit tegen kampioenskandidaat Tempo. Het achtste kon goed meekomen, maar kwam
uiteindelijk toch net tekort. Tempo blijft hiermee gedeeld koploper.
VALTO A1 kende afgelopen zaterdag een bizarre middag. Het won zelf verre van overtuigend van
degradant ONDO (7-8) en zag concurrenten Avanti en Excelsior punten verspelen. De A1 is nu twee punten
los met nog één wedstrijd te gaan en heeft een beter onderling resultaat. Dit houdt dus in dat Valto A1 zich
afgelopen zaterdag tot kampioen van de eerste klasse heeft mogen kronen en volgend jaar dus zowel in de
zaal als op het veld in de Overgangsklasse uitkomt, gefeliciteerd!
VALTO A2 speelde voor de laatste keer dit jaar op vreemde bodem. In Delft tegen DES werd er helaas met
12-10 verloren. Volgende week speelt men wederom tegen een ploeg uit Delft, namelijk Fortuna.
VALTO B1 speelde thuis tegen Deetos B1. Van te voren was bekend dat Oranje Wit van KCC gewonnen
e
had, waardoor Deetos zonder te spelen al kampioen was. Voor de 4 keer dit seizoen speelde de B1 tegen
Deetos en de eerdere drie wedstrijden werden kansloos verloren. De eerste helft kon de B1 nog aardig
bijblijven en verzaakte het op een stand van 4-7 dichterbij te komen. Na de rust liet Deetos zien toch wel
duidelijk de sterkere ploeg te zijn en uiteindelijk stond er een (ietwat geflatteerd) 5-17 eindstand op het
scorebord. A.s. zaterdag speelt de B1 haar laatste wedstrijd uit tegen Sporting Delta, waar thuis met 9-13
van verloren werd. Als VALTO weet te winnen, komen ze op gelijke hoogte met Sporting Delta en is
handhaving nog mogelijk.
VALTO B2 speelde uit tegen Meervogels B3. Thuis werd er met 5-6 van deze ploeg verloren. Ook dit keer
ging de wedstrijd weer gelijk op, maar nu was het VALTO die aan de goede kant van de score bleef, 8-9.
Hiermee staat de B2 nu met twee andere ploegen op 4 punten en ONDO is met 8 punten al kampioen. A.s.
zaterdag komt ONDO B2 naar De Lier en gaat de B2 proberen die 2 plek veilig te stellen. Uit werd er met 148 van ONDO verloren.
VALTO B3 speelde thuis tegen SEV B1. Uit werd er met 6-1 van deze ploeg verloren. Dit keer ging de
wedstrijd gelijk op en uiteindelijk eindigde de wedstrijd dan ook in een gelijkspel, 5-5. De B3 heeft nu 5
punten, net als de twee koplopers, maar die hebben een wedstrijd minder gespeeld. A.s. zaterdag speelt de
B3 uit tegen één van die koplopers: Madjoe B2. De vorige keer werd er met 5-4 van deze ploeg gewonnen.
VALTO C1 speelde uit tegen Vriendenschaar C1. Thuis werd er met een beetje pech net aan van deze
ploeg verloren, 7-8. De C1 heeft nog altijd nul punten en Vriendenschaar staat gedeeld bovenaan en kan
nog kampioen worden. Het eerste gedeelte van de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op en tot aan 3-3 kon
VALTO goed bijblijven. Hierna was de koek op en Vriendenschaar liep uit naar een 7-3 ruststand. Ook in de
tweede helft lukte er weinig meer en zo werd het uiteindelijk maar liefst 14-4. Vriendenschaar en Danaïden
gaan a.s. zaterdag samen uitvechten wie er kampioen wordt en naar het NK mag. VALTO C1 speelt dan
thuis tegen Nieuwerkerk C1. Uit werd er met 6-4 verloren. Hopelijk lukt het onze C1 om in de laatste
wedstrijd de eerste punten binnen te halen.

De Bijblijver, 23 mei 2016

5

VALTO C2 speelde uit tegen KVS C2. Thuis werd er met 2-7 van deze ploeg verloren. Dit keer ging de
wedstrijd gelijk op en bleef het lang spannend. Helaas had de C2 de pech dat uiteindelijk KVS er toch één
meer wist te scoren, waardoor er met 5-4 verloren werd. Ook de C2 staat hiermee nog steeds op nul punten
en gaat het seizoen a.s. zaterdag thuis afsluiten tegen DES C2. Hopelijk gaan hier dan de eerste punten
binnen gehaald worden. Uit werd er met 5-4 verloren, dus het moet mogelijk zijn.
VALTO C3 speelde thuis tegen ONDO C3. Uit werd er met 7-4 van deze ploeg verloren. Ook nu weer was
ONDO net even een maatje te groot. VALTO verloor met 5-8. ONDO en Phoenix staan nu gedeeld
bovenaan en gaan zaterdag de strijd aan om het kampioenschap. VALTO speelt zaterdag uit tegen ODO
C2. Thuis werd er met 6-2 van deze ploeg gewonnen, dus het moet lukken om het seizoen met een
overwinning af te sluiten.
VALTO D1 speelde haar kampioenswedstrijd, thuis tegen PKC D1. Uit werd er met 9-10 gewonnen, nadat
VALTO in de rust 4-0 achter stond. Dit keer waren de rollen omgedraaid, want nu stond VALTO met rust 4-0
voor. Het ging niet makkelijk, maar de voorsprong was wel terecht. In de tweede helft ging VALTO lekker
door met scoren en had PKC weinig te vertellen en zo werd het maar liefst 9-0. Hiermee is de D1 kampioen
in de hoofdklasse geworden en mogen ze op 11 juni naar het NK in Tilburg. A.s. zaterdag nog even de
laatste competitiewedstrijd uit tegen Tiel’67 D1, waar thuis met 13-10 van gewonnen werd.
VALTO D2 speelde uit tegen koploper Tempo D2. Thuis werd er met 2-5 van deze ploeg verloren. De D2
speelde eigenlijk een prima wedstrijd, maar vergat de kansen af te maken. Met rust stond het 2-0 en kon het
nog alle kanten op. Maar de tweede helft liet hetzelfde beeld zien: prima spel, maar weinig/geen scores.
Uiteindelijk stond er weer een 5-2 overwinning voor Tempo op het scorebord. A.s. zaterdag speelt de D2
thuis tegen Weidevogels D1. Uit werd er met 4-10 gewonnen, dus het zou leuk zijn als dit weer lukt, zodat
het seizoen met winst afgesloten kan worden.
VALTO D3 speelde thuis tegen KVS D2. Uit werd er met 6-9 van deze ploeg gewonnen. Bij winst zou de D3
nog een theoretische kans maken op het kampioenschap. Helaas wilde het de eerste helft zeker aanvallend
niet zo lukken, waardoor ze de rust ingingen met een 2-3 achterstand. In de tweede helft ging het aanvallend
wel wat beter, maar werden de doelpunten verdedigend te makkelijk weggegeven. Uiteindelijk werd er met
4-9 verloren. A.s. zaterdag speelt de D3 haar laatste wedstrijd uit tegen Die Haghe D3, de onderste uit de
poule. Thuis werd er met 14-4 gewonnen.
VALTO D4 speelde uit tegen ODO D2. Thuis werd er met 7-4 van deze ploeg gewonnen. Wilde de D4 nog
kans maken op het kampioenschap, dan moest er gewonnen worden. Helaas was het team niet helemaal
compleet en niet helemaal fit, waardoor het niet vanzelf ging. Er werd zelfs tijdens de wedstrijd nog een
reserve geregeld, die snel werd ingevlogen. Gelukkig lukte het uiteindelijk wel om de winst binnen te halen:
5-8. A.s. woensdag speelt de D4 uit tegen GKV D1. Als ze weten te winnen, komen ze op 8 punten, net als
Phoenix D1, en zijn ze kampioen. Thuis werd er met 2-6 verloren. GKV D1 zal er ook alles aan doen om te
winnen, want dan kunnen zij nog op gelijke hoogte komen met Phoenix. Spannende ontknoping dus…..
VALTO D5 speelde thuis tegen Dijkvogels D3. Uit werd er met 6-2 verloren. Dit keer ging de wedstrijd gelijk
op en wist Dijkvogels maar nipt te winnen, 4-5. Dijkvogels gaat nu zaterdag met ONDO bepalen wie er
kampioen wordt in de poule. VALTO speelt zelf uit tegen ODO D3, waar thuis met 4-3 van gewonnen werd.
VALTO E1 mocht het deze week nog een keer proberen! Na het verlies van vorige week, was het
kampioenschap nog niet binnen. Daarvoor moest er gewonnen worden van ONDO E4. De zenuwen gierden
bij de kinderen door de keel maar de inzet was groot genoeg om deze keer de winst wel naar zich
toe te slepen. Er werd met 8-13 gewonnen waarna het tijd was voor taart en felicitaties. Goed gedaan E1!
De E1 speelt dit seizoen geen wedstrijden meer.
VALTO E2 kreeg ONDO E1 op bezoek. Dat dit team duidelijk een maatje te groot is, werd als snel duidelijk.
Ze waren een stuk effectiever in hun spel en onderschepte veel ballen. Na 40 minuten alsnog 8 doelpunten
gemaakt maar bij ONDO stond de teller op 25. Een grote uitslag dus! Komende zaterdag gaat de E2 op
bezoek bij Avanti E2. Vorige keer werd het 6-10 in het voordeel van Avanti. Misschien zit er deze keer meer
in!
VALTO E3 speelde deze zaterdag tegen DKC D1 in Delft. Vorige keer was het een nipte overwinning voor
VALTO. Deze keer ging het, na een moeizame start, een stuk makkelijker. VALTO won 4-12. Komende
zaterdag
komt Refleks op bezoek. Vorige keer werd hier van verloren
VALTO E4 ging afgelopen donderdag op bezoek bij Lynx E1. Lynx was gewoon sterker en feller dan VALTO
en werd hiervoor beloond met een 9-2 overwinning.
VALTO E4 speelde haar laatste competitiewedstrijd uit tegen Phoenix E1. Er waren nog geen punten
gehaald deze competitie. Vorige keer werd er met 5-7 verloren van Phoenix, dus wellicht lagen hier
kansen. Helaas was Phoenix vele malen beter dan VALTO en wonnen zij met 17-1. Na deze wedstrijd mocht
Phoenix zich kampioen van de poule noemen.
VALTO E5 speelde tegen de koploper uit de poule, Fortuna E1. VALTO E5 hield aardig stand maar verloor
toch met 6-10. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Excelsior in Delft. Vorige keer werd hier nipt van
verloren met 5-7. Misschien zit er komende week meer in!
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VALTO E6 speelde met nog 2 wedstrijden te gaan al haar kampioenswedstrijd. Tot nu toe ongeslagen gingen de
dames vol goede moed en zenuwen tegen de hekkensluiter Meervogels E4 het veld in. Het
krachtsverschil was al snel duidelijk en de taart niet meer te missen. Na 40 minuten klonk het We are the
champions na een 17-1 overwinning. Komende zaterdag gaan jullie nog op bezoek bij Velocitas. Zij kunnen
bij winst nog gelijk komen met de E6. Meiden, laat zien dat jullie de enige kampioen zijn en blijf ongeslagen!
VALTO E7 ging op bezoek bij hekkensluiter Dijkvogels E3. De winst was dit keer voor VALTO, er werd met 4-8
gewonnen. Komende zaterdag de laatste wedstrijd tegen Ondo E6. Jullie tweede plek is al zeker, maar
winst zou mooi zijn om het seizoen mee af te sluiten!
VALTO E8 reisde zaterdag af naar Den Haag om op bezoek te gaan bij Achilles. Achilles is de onderste in de
poule en VALTO was ook echt sterker. Ze wonnen met 3-10 en namen de punten mee terug naar De Lier.
Komende zaterdag de laatste wedstrijd tegen ONDO, de oude club van jullie coach. Vorige wedstrijd werd
verloren. Het zou leuk zijn als deze keer wel de winst gepakt zou worden.
VALTO F1 kreeg Futura op bezoek. Vorige wedstrijd werd er met 5-17 gewonnen, deze keer deed VALTO er nog
een schepje bovenop. De uitslag werd 22-7 in ons voordeel. Volgende week speelt de F1 tegen ONDO. Bij winst
mag de F1 zich, weer, kampioen van de poule noemen.
VALTO F2 kreeg KVS op bezoek. De uitwedstrijd was een moeizame wedstrijd die uiteindelijk werd verloren. Nu
trok VALTO aan het langste eind en versloeg KVS met 8-6. De laatste wedstrijd van dit jaar is tegen Lynx F1, de
koploper uit de poule. Vorige keer verloor VALTO hiervan met 3-6 maar wellicht zit er dit keer meer in!

Nieuws van de Technische Commissie
Tjonge jonge wat een bijzondere zaterdag. Het was heerlijk weer om te
beginnen en de kampioenen rolden binnen, de een na de ander. In de
ochtend al de E1 en E6 en daarna de D1. De verrassing werd compleet toen
zowel VALTO 5 als VALTO A1 kampioen bleken te zijn door het falen van
concurrenten. Gelukkig hadden we al een feestje gepland….
We gaan alle kampioenen huldigen op de einddag op 11 juni. En natuurlijk gaat VALTO D1 die dag naar het
kampioenschap van Nederland! En volgende week rekenen we op nog enkele kampioenen!

HKV Toernooi voor alle jeugd (nieuwe indeling) op 18 juni
Op 18 juni spelen we nog een toernooi bij HKV. Hier gaan we optreden in de nieuwe opstellingen met alle
jeugdteams (A tot en met E). Houd deze datum dus vrij vanaf 9.00 uur.
Datum
De maand juni
18 juni
Juli
4 Augustus
15 Augustus
22 Augustus

Rekening houden met
Trainen jeugd in nieuwe samenstelling
Toernooi voor jeugdteams in nieuwe samenstelling
Wekelijkse looptraining o.l.v. Arco Poot op donderdagavond
Eerste training voor VALTO 1, 2, A1, A2
Eerste training voor VALTO 3,4,5, B1, C1, D1
Eerste training overige teams.

Video analyse, ook van jouw wedstrijd?
Bij VALTO is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend
kan worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem
contact op met ondergetekende indien je interesse hebt.

Top trainers VALTO 6/7/8
Week vd maand
e
1
e
2
e
3
e
4
e
5

Trainer
Bart van Muyen
Arnold Kok
Mark van Geest
Johan van der Meer
?

Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

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

KT2 cursus
In het nieuwe seizoen willen we beginnen met de KT2 cursus. (www.knkv.nl/opleidingen-main/soortenopleidingen/korfbaltrainer-2/). We willen dan ook meteen in september beginnen met deze cursus.
Dit is echt een aanrader. Het helpt je bij het maken van je trainingen, maar ook hoe om te gaan met
bepaalde situaties op de training. Het is ook een mooi moment om deze situaties met elkaar te delen. De
duur van deze cursus is twaalf weken. Ook als je verder wilt in het trainersvak is dit de benodigde basis. Je
kunt daarna de vervolgcursus (KT3) doen.
De volgende personen hebben zich al aangemeld (dit kan nog steeds).
Bart V.
Mandy H.
Lysanne V.
Bart L.
Sjors J.
Mariska G.
Nikki S.
Marije D.
Laurens V.
Judith G.
Erik E.
Thomas Ris
Simon K.
Marleen S.
KT3 cursus
Als je de KT2 cursus gevolgd en gehaald hebt kan je dus de KT3 cursus gaan volgen. Wil je deze graag
komend seizoen volgen? Je kunt je dan bij mij aanmelden.
Bundel & App Spelenderwijs Verbeteren
Na de laatste speelronde starten we met de nieuwe teams, dit is tot aan het jeugdweekend.
We hebben de app spelenderwijs verbeteren aangeschaft. Deze kan gebruikt worden bij het maken van
trainingen, maar ook tijdens de training. Veel oefeningen worden in filmpjes uitgelegd, dus erg handig. We
zullen in deze eerste week uitleg geven over deze app.
Groet,
Johan van der Meer
06-53154889
cooAenB@ckv-valto.nl

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
24, 25 en 26 juni 2016
Jeugdweekend
11 juni 2016
VALTO EINDDAG

Schoonmaken Villa
Het veldseizoen gaat ( bijna) weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO schoon te
houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de
beurt komen. Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen
aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.

Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
27-05
D1
24-06
geen schoonmaak
03-06
D2
01-07
B3
10-06
D3
08-07
B2
17-06
D4
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest
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Oproep aan alle leden (18+)
Op woensdag 15 juni, om 19.30 uur organiseren we een visie sessie. Dit is dé mogelijkheid om actief mee te
denken over de toekomst van jouw vereniging. Waar ik vorige week schreef over feedback geven, vraag ik je
nu heel concreet om dat te komen doen. Wat doen we goed als VALTO, waar moet het anders, beter? Hoe
zou jij onze club graag over een paar jaar willen zien?
Een aantal mensen heeft zich op de ledenvergadering al aangemeld, maar we zijn op zoek naar meer leden.
Spelend en niet-spelend. We willen om 19.30 uur starten en om 21.30 uur afronden. Die twee uur kunnen
een groot verschil maken! Meld je dus nu aan door een mailtje te sturen naar bestuur@ckv-valto.nl of
zeg het één van de bestuursleden.
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Oproep aan alle leden (18-)
Jullie dachten toch niet dat we de jeugd zouden negeren, toch? Uiteraard niet. Na de geweldige avond
jeugdbestuur van vorig jaar, willen we jullie nogmaals vragen om mee te doen en mee te denken. Als je er
vorig jaar ook al bij was, geen probleem! Misschien heb je na een jaar wel weer nieuwe ideeën of heb
je naar aanleiding van die avond eens goed opgelet het afgelopen seizoen. Het grote voordeel boven de 18+
groep is dat jullie weer pannenkoeken krijgen, dus ik zou het wel weten!
Op woensdag 15 juni, om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom in Villa VALTO. Meld je dus nu aan door een
mailtje te sturen naar bestuur@ckv-valto.nl of zeg het één van de bestuursleden. Samen met een
vriendje of vriendinnetje aanmelden is natuurlijk geen probleem. Snappen we.
Was je vorig jaar 18- en nu ineens 18+? Niet getreurd. Als je de Bijblijver van deze week goed leest, kom je
vanzelf de volwassen uitnodiging tegen!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Gezocht
Hallo, nogmaals de vraag, is er iemand die thuis per ongeluk het verkeerde sponsorjasje heeft? Het is een
jasje met nummer 4. Zo ja, laat me even weten (06-13165473).
Groetjes Lisette van Dijk

Eindmiddag
Zaterdag 11 juni, Duo Schottoernooi
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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
• Voor de jeugd tot en met de B dienen de coaches de kleding te verzamelen. Voor de A en senioren
moet de aanvoerder dit doen.
• Zet de shirtjes & inloopshirtjes in de shirtjestas gewassen en compleet op de bovenste plank van het
tassenrek. Doe een briefje in de tas met eventuele opmerkingen over kwaliteit. Je mag het ook
mailen naar Michiel@ckv-valto.nl.
• Doe de eventuele wedstrijdbal bij de andere ballen van je team.
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 hoef je niet te laten herstellen, graag even aangeven op een
briefje.
• 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.
Inleveren als wedstrijden zijn afgelopen
Zaterdag zijn de alleerlaatste wedstrijden. Binnen een week daarna moet alles ingeleverd worden. Uitterlijke
datum is de Einddag op 11 juni. Echter, des te eerder des te beter!
Zomeractiviteit
In de zomer gaan we goed de kwaliteit van de kleding bekijken. We hebben alle kleding nodig om ook
eventuele herstelacties te kunnen ondernemen. Wanneer je netjes aangeeft op een briefje welke kleding
(nummer, maat) van jou is, dan heb jij voorrang het volgende seizoen op die betreffende kleding.
Wanneer je vragen heb, schroom niet mij te benaderen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Vriendelijke groeten Michiel van den Bos

Wedstrijdverslagen
VALTO B1 – DeetosSnel B1
Afgelopen zaterdag mocht de B1 van de ‘‘plaatselijke CKV’’, zoals Thom Voskamp die noemde, het
opnemen tegen de kersverse kampioen van de hoofdklasse B-jeugd. DeetosSnel uit Dordrecht is een ploeg
waartegen VALTO het altijd lastig heeft. De B1 startte met Simon, Martijn, Sheila en Vera in de verdediging
en met Rick, Max, Maaike en Lisette in de aanval. In ons achterhoofd hadden wij allemaal toch stiekem een
idee dat wij zeker een kans hadden tegen Deetos. In misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen
versloegen wij een aantal weken terug KCC. En uitgerekend van dat KCC verloor Deetos een aantal weken
geleden. Kon VALTO gaan stunten tegen de koploper?
Het antwoord op deze vraag kwam vrij snel. In het begin was er bij VALTO een rommelige fase met veel
plaatsfouten, maar desondanks blijf VALTO mee scoren. Met het vele publiek dat de B1 steunde gingen wij
met een 4-7 achterstand de rust in.
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In de tweede helft kreeg VALTO veel kansen, maar helaas werden deze niet afgerond. In tegenstelling tot de
ploeg uit De Lier scoorde Deetos zijn doelpunten wel. De eindstand kwam te staan op een 5-17 verlies voor
VALTO B1. Ondanks deze flinke nederlaag, mogen wij toch trots zijn op de vooruitgang die wij hebben
doorgemaakt dit seizoen. Elke wedstrijd die wij tegen Deetos spelen kunnen wij ze het steeds een beetje
moeilijker maken en dat is onze eigen verdienste.
Bas, Laura en Iris bedankt voor het reserve zitten en invallen. Volgende week neemt VALTO B1 het op
tegen Sporting Delta. Wij spelen uit voor lijfsbehoud in de hoofdklasse.
Groetjes van de B1

VALTO B3
Wij hebben zaterdag om 13:00 tegen SEV gespeeld. Het begon gelijk op. Daarna kwamen we op
achterstand. Toen heeft het even geduurd voor dat we weer scoorden. We kwamen een punt voor te staan.
Uiteindelijk kregen we nog een tegen doelpunt, de stand werd 5-5. Het was een spannende wedstrijd.
Groetjes B3

FORTUNA C3 - VALTO C2
Afgelopen zaterdag moesten wij als één van de weinige teams van VALTO een wedstrijd spelen. We
moesten spelen tegen de koploper. Thuis verloren wij met één punt verschil maar misschien lukte het deze
keer wel om te winnen. De hele wedstrijd waren we aan elkaar gewaagd maar in de eerste helft werd er aan
beide kanten niet gescoord! Er waren wel vele kansen en die werden in de tweede helft gelukkig wel benut.
We stonden voor of gelijk. Helaas viel aan het eind het winnende doelpunt toch aan de kant van Fortuna.
Het werd 3-2, weer met maar één punt verschil verloren. Wel kregen we de nodige complimenten en volgens
de scheidsrechter speelden we heel verzorgd. Leuk om te horen maar we hadden liever gewonnen.
Misschien volgende week!
Groetjes, Roos

VALTO D1- PKC D1

Sponsor: Lansbergen Orchideeën en KPS Sales
Afgelopen zaterdag moesten we tegen PKC en als we 1 punt pakten waren we kampioen. De vorige keer
hebben we net met 9-10 gewonnen dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden. De opdracht van
onze coaches was om beter te worden en ons doel was dat we naar het NK gingen. We begonnen aan de
wedstrijd het bleef even 0-0 maar toen werd
het 1-0 daarna 2-0. Dus we gingen wisselen
toen werd het 3-0 en daarna 4-0 en toen was
e
het rust. We gingen vol goede moed de 2 helft
in en het werd 5-0 en 6-0 dus we waren goed
bezig. Toen werd het 7-0 en 8-0 en daarna ook
nog 9-0 en toen floot de scheidsrechter af we
gingen helemaal uit ons dak, want nu gaan we
naar het NK op 11 juni. Bart van Muijen zei dat
nog nooit een D-team van VALTO naar het NK
is gegaan in de hoofdklasse. Het is een
geweldige prestatie!

VALTO D3 - KVS D2
Na een warming-up en een overleg met de coaches gingen ze vol goede moed het veld op om een sportieve
wedstrijd er van te maken met hopelijk een overwinning.
We begonnen met een paar goede pogingen over en weer, maar onze sterke verdediging hield de ballen
goed tegen. Maar oei, wat gebeurde daar we kregen een strafworp tegen die er ook in ging. 0-1 achter.
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Maar dat liet VALTO niet zomaar gebeuren en gelukkig werd er al snel 1-1 van gemaakt door Sanne. We
bleven het spel goed dicht houden, zodat de tegen partij geen kansen kregen. Maar hé weer een strafworp
en ook die ging er in. Daan scoorde snel daarna ook bij onze kant, maar ondanks dat gingen we de rust in
met 2-3 achter.
Na een peptalk van coach Sjors en aanmoediging van de supporters ging het team weer met volle moed de
wedstrijd in. Maar wat een pech de wind die hielp ook niet mee. Ze gingen er niet echt meer in bij VALTO.
Daarentegen wel bij de tegen partij ook mede door weer strafworpen, maar ook door dat het een wedstrijd
was die nu duidelijk naar hun kant zette. Sanne en Ilse wisten nog te scoren maar het eindsignaal werd
gefloten en is de overwinning voor KVS 4-9. Hierbij nog even Ivar bedanken voor het invallen. Nog één
wedstrijd te gaan voordat iedereen naar hun nieuwe teams gaan. Alvast voor jullie allemaal heel veel succes
het was een top jaar als team en jullie zijn ontzettend gegroeid en beter geworden dit ook mede te danken
aan jullie zelf maar ook aan Sjors en Michiel die jullie veel geleerd hebben.
Groetjes, De moeder van Alicia van Dijk

Odo D2 - VALTO D4
Vandaag mocht de D4 naar Maasland om te korfballen. Het werd best een spannende wedstrijd, we
moesten winnen om nog kans te maken op een kampioenschap!
We hebben gewonnen, maar vraag niet hoe! De D4 is aan vakantie toe! De een had zere handen, de ander
een zere rug en ook had iemand last van zijn enkel! Gelukkig kwam Milan ons team versterken.
De wedstrijd ging aardig gelijk op en er viel niet snel een doelpunt.
Dat waren we niet gewend, de vorige keer hadden we dik gewonnen!
Ineens maakte ik (justin)door goed samenspel het eerste doelpunt en daarna nog twee. Ook wist Odo ook
de korf te vinden en stond het met rust 2-3 voor ons! In de rust werd snel iemand van de D3 gebeld want er
moest een dame komen! Jordan kon niet meer verder spelen en Sven kon ook niet spelen. Beetje paniek,
maar niet nodig ! Alicia kwam vanuit De Lier gescheurd en kwam ons team versterken! Top!
Zo hebben we ons door te wedstrijd geworsteld en het ging super goed met onze invallers Milan en Alicia!
Mink wist ook twee keer de korf te vinden en ik ook nog twee keer en het laatste doelpunt was van Milan!
Het werd uiteindelijk 5- 8 voor ons!
We hadden gewonnen! En kunnen dus nog kampioen worden! Woensdagavond is de wedstrijd! We spelen
dan tegen GKV D1 in Den Haag. Komen jullie ons naar de overwinning schreeuwen??
Milan en Alicia bedankt voor het invallen!
Groetjes Justin

Ondo E4 –VALTO E1
We begonnen stroef aan de wedstrijd , maar wij maakten wel snel de 0-1, ondo kwam op 1-1, via Renske
kwamen we op 2-1, al snel volgde de 2-2, vlak voor de rust scoorden wij de 2-3 en de 2-4, na de eerste
pauze kwamen we op 2-5 , maar Ondo vocht terug tot 4-5. Als laatste voor de grote pauze scoorde Sanne
de 4-6. Na de rust scoorden we al snel de 4-7 en de 4-8 , waarbij de tegenstander gebroken was en wij
uitliepen naar 5-12.
In het 4 e kwart werd het toch nog even spannend, omdat Ondo terug kwam tot 8-12 , maar Tim Krapels
maakte het laatste doelpunt zodat de eindstand 8-13 werd en wij alsnog kampioen zijn geworden.
Een mooie afsluiting van dit seizoen.
Na de wedstrijd kwam Bart van Muijen de taart brengen, waar we met zijn allen van gesmuld hebben. Het
laatste stuk was voor coach Thijs zijn jas.
De coaches Thijs, Sheila en Marco werden bedankt en even in het zonnetje gezet door de ouders van de
spelers.
Groetjes van Mieke

VALTO E4 – Phoenix E1
Vandaag spelen we onze laatste wedstrijd van dit seizoen tegen de koploper Phoenix. We weten bij
voorbaat dat het lastig zal worden. Luna gaat met ons mee als invaller.
Ze zijn inderdaad een sterk team en ook al doet VALTO zijn uiterste best staat het binnen de kortste keren 40 voor hun. Dan schiet Sven van grote afstand een prachtig doelpunt! 4-1.
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Hierna is het weer de beurt aan Phoenix en in de rust staat het 7-1.
We staan zelf ook echt goed te spelen, maar de bal wordt door de tegenstanders vaak met succes
onderschept en door goed samenspel gaan ze weer naar hun eigen korf en schieten er weer een in.
Helaas staat er uiteindelijk een 17-1 overwinning voor hun op het scorebord, ze zijn de terechte kampioenen.
Maar met de strafworpen aan het eind hebben wij er eentje meer gescoord dan zij!
Luna, bedankt voor het invallen. Volgende week staat de ouder-kindtraining op het programma en we gaan
in de nieuwe team samenstelling trainen.
We kijken terug op een leuk seizoen met dit gezellige team.
Groetjes van Ineke, de moeder van Yara.

VALTO E5 – Fortuna E1
Deze zaterdag moesten we tegen Fortuna E1. Als zij wonnen werden ze kampioen. We hadden een paar
wissels nodig omdat Iris ziek was en ik afgelopen dinsdag gevallen was. De invallers waren Kees en Isa. We
begonnen het eerste stukje van de wedstrijd zonder de invallers. Toen was het 0 – 3 geworden. Maar we
gaven niet op. Het tweede stukje vielen Isa en Kees in. In dat stukje scoorde Isa en Lucas, dus toen werd de
stand 2 – 3. Toen was het rust. Het derde stukje begon. Lucas scoorde toen. Maar helaas scoorde Fortuna
ook nog. Het werd toen 3 – 9. We stonden dus best wel achter. Maar we bleven proberen. Het vierde en
laatste stuk begon. Isa en Isabel scoorde toen. De uiteindelijke stand is 6 – 11. We hadden ons best gedaan.
Maar helaas voor ons heeft Fortuna gewonnen.
De strafworpen werden 3 – 2, dus dat hebben we wel gewonnen.
Groeten Tristan Hagemans

VALTO E7
Deze week ging de E7 naar Dijkvogels. Het team
was compleet. Tess, Noor, Naima en Jette beten
het spits af. De eerste 10 minuten waren er volop
kansen voor de E7, een paar keer werd de korf
bereikt maar helaas ..Ook Dijkvogels ging goed
van start.
Net voor het einde van de 10 minuten scoorde
dijkvogels het eerste punt. Heel snel daarna
opende Noor de score voor de E7 1-1. Kevin en
Lotte kwamen in het veld. Het bleef gelijk op gaan
Dijkvogels scoorde 2-1. Ook deze score bleef niet
lang, met een mooie assist van Kevin, scoorde
Jette de 2-2. Dijkvogels waren vooral snel in de
counter dus binnen een minuut stond het 3-2.
Maar toen scoorde Kevin een heel mooi punt; een
afstandschot knap hoor! Het was 3-3 met rust.
Met Noor, Lotte Tess en Naima in het veld kwam de scoorde na rust al snel op 4-6. Noor had de smaak te
pakken en scoorde 3 keer achter elkaar. Ook ging het overspelen steeds beter en werd door iedereen hard
gewerkt en goed verdedigd. Dit geven ze niet meer weg.
De laatste 10 minuten volgde er nog twee mooie punten van Jette & Kevin. Wat een mooie overwinning. 4-8.
Na de wedstrijd hebben we als afsluiter van het seizoen nog een super leuke middag gehad in de
natuurspeeltuin in Maassluis. Het was een topmiddag.
e
Met nog 1 wedstrijd te spelen is de E7 zeker van hun 2 plek. Een hele mooie prestatie van de leuke
enthousiaste spelers en een top coach!
Groetjes Jette & Annemieke

Zaterdag 11 juni, Duo Schottoernooi
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Achilles E3 - VALTO E8
We waren ruim op tijd in Den Haag en moesten spelen op een veld met echt gras met eendenpoep – de
meiden waren even afgeleid … De wedstrijd begon en Rosann schoot er drie in. En Jennifer volgde met een
4e. Een 5e van Rosann. Niet bij te schrijven …J.
Romee coachte het team met aanwijzingen die niet overbodig waren dus de meiden
waren super scherp. Joelle kwam erin voor Jennifer, Dieuwertje voor Floor. Nr. 6 schoot
Dieuwertje er in. En er volgden nog vele kansen. Ruststand 7-0. Na rust al snel 8 en 9-0.
Als kijker worden we geboeid door vele kansen en schoten. Floor scoort nr. 10.
Toen kreeg Achilles meer ruimte en scoorde drie doelpunten in de laatste 10 minuten.
Eindstand 3-10. Een mooie team prestatie!
Groetjes, Dieuwertje en Margreet

VALTO F1
De tegenstander van VALTO F1 was Futara F1.
Helaas was Lenne geblesseerd, maar wel aanwezig om haar teamgenootjes aan te moedigen.
Gelukkig was Frenk een goede vervanger. De wedstrijd was nog maar net begonnen of goed combinatiepel
zorgde voor het eerste doelpunt voor VALTO door Robin. Al snel werd er uitgelopen naar 3-0, waarna het
inbrengen van een extra speler bij Futura voor meer weerstand zorgde.
De stand was even 5-3, maar daarna was het gedaan met de weerstand. Goed combinatiespel en mooie
afstandschoten zorgde voor dat de ruststand door Frenk 12-3 was. Tobias opende de score na de rust,
Roos zorgde voor het 18e doelpunt en Finne sloot de score voor VALTO af met 22-7.
F1 heeft nu genoegen punten om volgende week zaterdag tegen Ondo in 's Gravenzande kampioen worden.

VALTO F2 - KVS Maritiem F2
Rond half 10 startte de wedstrijd tussen VALTO F2 en KVS Maritiem F2.
Al snel namen wij de leiding door 2 doelpunten van Frenk en 1 doelpunt van Jasmijn.
KVS kwam terug tot 3-1, maar Frenk zat goed in de wedstrijd en maakte er 4-1 van. Daarna verliep de
wedstrijd lange tijd met een verschil van 2 doelpunten waarbij Elise en Jasmijn voor de doelpunten zorgden.
Ook Isis scoorde en bracht daarmee de eindstand op 8-6.
Super gespeeld allemaal.
Groetjes, Toon

Eindmiddag
Zaterdag 11 juni, Duo Schottoernooi
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Eindmiddag

U leest het inderdaad goed, dit jaar organiseert de Activiteiten Commissie van Valto voor iedereen een Eindmiddag.
Deze middag wordt het seizoen 2015-2016 op een gezellige en feestelijke manier afgesloten.

Wanneer? Zaterdag 11 juni 2016
Aanwezig: 12.30 uur
Start: 13.00 uur
BBQ: 17.00 uur
Dit jaar doen we het een klein beetje anders dan de afgelopen jaren. 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 16+ op. Dit kan zijn met je vader, moeder,
opa, oma, tante, oom, grote nicht, neef of iemand uit de senioren. De C, B, A en senioren kunnen zich opgeven met
wie ze willen. Degene met wie je je opgeeft hoeft niet persé 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!
We sluiten de middag af met natuurlijk een prijsuitreiking en een BBQ.
Dus zet zaterdagmiddag 11 juni in de agenda, ga opzoek naar een leuk/gezellig/goed maatje, geef je op via de
website! Opgeven kan tot uiterlijk 3 juni via www.ckv-valto.nl/einddag.
Wellicht slepen jullie die mooie beker binnen op zaterdag 11 juni.
Opgeven voor de BBQ kan ook op de website via de bovenstaande link. Wil je nu niet meedoen met het
schottoernooi en toch gezellig komen BBQ’en. Geef je dan ook op via de website!
Ook vindt je hier meer informatie over de verschillende menu’s en prijzen.

OF
wil je met de bus mee op 11 juni om de D1 aan te moedigen op het NK in Tilburg?!
Afgelopen zaterdag is Valto D1 kampioen geworden in de Hoofdklasse en mag daarom naar het Nederlands
Kampioenschap! Een unieke ervaring en zeer knappe prestatie van onze spelers! Helaas vallen de Eindmiddag en dit
NK op precies dezelfde dag, maar we gaan er natuurlijk een groot feest van maken, zowel in Tilburg als in De Lier.

DUS

je kunt er voor kiezen om gezellig met een maatje mee te doen aan het Duo-Schottoernooi of je kunt je
opgeven om een dagje met een bus naar Tilburg te gaan om de D1 aan te moedigen.

De dag sluiten we gezamenlijk af met een BBQ bij de Villa Valto in De Lier. Tijdens deze BBQ zullen alle kampioenen
gehuldigd worden en sluiten we met z’n alle het seizoen 2015-2016 af.
De Bijblijver, 23Opgeven
mei 2016

voor deze bus kan vanaf eind
15deze week via de website www.ckv-valto.nl.
In de volgende bijblijver meer informatie!
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