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Zoetzuur
"Dames en heren, vandaag op het menu een heerlijke Zeeuwse pot, op een bedje van prachtig nieuw
kunstgras. Pas op, de borden zijn heet! Het toetje kan ik helaas nog niet verklappen, dat is een verrassing
van de chef. En die is 20 minuutjes later, onze welgemeende excuses.”. De ober vertrok na een korte
buiging en liet ons wat vertwijfeld achter.
Het voorgerecht hadden we al op en dat beloofde veel goeds voor de rest van het diner. Het was een
melange van kampioensgarnalen met heldensaus. Volgens de gastheer heerlijk zoet en vol met vitamine E5,
D4 en F1. De week ervoor hadden we een vergelijkbaar gerecht gehad en dat smaakte al naar meer. Dit
overtrof toch wel onze verwachtingen en we gaven onze complimenten aan de chef.
Omdat het een viergangendiner was, konden we ons vlak voor de hoofdmaaltijd opmaken voor een
tussengerecht. Gestoomde groentemix, anderhalf uur gekoeld door een gezamenlijke reis. Tijdens deze
bijzondere bereidingswijze werd de deksel er tussentijds even afgehaald om het teveel aan vocht af te
gieten. Hier en daar werden wat kruiden toegevoegd. Na afloop van dit koelingsproces werd er wederom
gestoomd om op volle smaak te komen, waarna hij keurig werd opgediend langs de randen van de tafel. Ik
moet zeggen dat ook dit gerecht heerlijk smaakte, maar er volgde toch wel een wat gespannen sfeer voor
wat er komen ging. Langzaam maakte deze gedachten van voorgaande gangen weer plaats voor de
tegenwoordige tijd.
De verrassing van de chef was iets wat niemand had verwacht. We wisten dat hij wat later zou komen en na
alle gerechten die we er voor hadden gehad, wachtten we dan ook in spanning af. Hoe gek het ook klinkt,
die leek onverdraaglijk. Ik luisterde stiekem nog even naar de WOS, waar de laatste minuten van de liveuitzending in het teken stonden van presentator Peter Keizer die om de twee minuten aan verslaggever Piet
Voskamp vroeg naar de actuele situatie. Ik voelde dat het hele Westland meeluisterde en meeleefde. Ik zag
de bediende aankomen, maar ik kon nog niet goed zien wat het was. Hoe dichter bij hij kwam, hoe
duidelijker het beeld. Eenmaal bij onze tafel aangekomen werden het nagerecht uitgeserveerd. Verkoelende
bolletjes ijs, met een zoetzure saus.
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Een bijzondere combinatie gekozen door de chef, maar wel precies wat de dag beschreef. De zoete
kampioenschappen bij de jeugd en de ruime zege van VALTO 1, met een behoorlijk zure nasmaak van een
Zeeuws doelpunt in de laatste seconden van de wedstrijd.
De ober proefde onze teleurstelling en voelde de situatie goed aan. Hij gaf ons een tegoedbon om, op een
later moment, nogmaals het toetje te komen halen. En verzekerde ons tegelijkertijd van een geweldige
ervaring. Zó zoet dat hij zal smelten op je tong.
Ik kijk er nu al naar uit.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Dinsdag 30 mei 2017
18:00

KCC/SO natural D2

-

VALTO D2

Sportpark De Zwet

17:00

Woensdag 31 mei 2017
19:30
20.00

Weidevogels 5
VALTO 5

-

VALTO 8
Olympia 3

Sportcomplex Merenveld
Sportpark De Zwet

18:30

Zaterdag 3 juni 2017
10:30

VALTO E4

-

ALO E2

Wouter Dijkstra

Sportpark De Zwet

Uitslagen zaterdag 20 mei
Fortis 1
Fortis 2
VALTO 4
VALTO 5
Pernix 6
KVS A1
ONDO (G) A3
IJsselvogels B2
VALTO B3
Maassluis C1

-

VALTO 1
VALTO 2
KCR 4
Olympia (S) 3
VALTO 7
VALTO A1
VALTO A2
VALTO B2
ONDO (G) B4
VALTO C1

13 - 26
18 - 17
14 - 7

VALTO C2
VALTO C4
VALTO D3
VEO D3
VALTO E2
Olympia (S) E1
VALTO E5
Weidevogels E4
VALTO F1
VALTO F2

7 - 13
18 - 13
12 - 17
6 - 15
6-5
15 - 12

-

Olympia (S) C4
HKVEibernest C3
Avanti (P) D5
VALTO D4
Excelsior (D) E1
VALTO E3
Die Haghe E5
VALTO E6
VEO F1
Olympia (S) F2

9-1
8-7
7-2
4-7
15 - 9
14 - 3
7-6
15 - 16
18 - 8
6-4

Nabeschouwingen
De selectie trok, samen met twee bussen vol met supporters, naar Oust-Souburg. Voor het eerste waren de belangen
levensgroot, bij winst was men zeker van een beslissingswedstrijd, maar zou het ook zomaar kampioen kunnen zijn.
Concurrent ONDO had evenveel punten, maar ging op bezoek bij nummer 2 Albatros, dat zelf ook nog kampioen kon
worden. Dat VALTO haar wedstrijd zou winnen werd al snel duidelijk. Er werd prima korfbal gespeeld en ondanks het
warme weer bleek men vol met energie te zitten. Fortis wist niet waar men het zoeken moest en kreeg alle hoeken van
het veld te zien. De 13-26 was dan ook een logische en terechte uitslag. Daarna kon het grote wachten beginnen.
Albatros-ONDO was 20 minuten later begonnen (tekent mijns inziens het gebrek aan professionalisme in de korfbalsport
/ bond), waardoor deze wedstrijd nog bezig was. Door input van Frank Poot, die naar Zwijndrecht was afgereisd, kon
alles nauwkeurig bijgehouden worden. Toen de laatste minuut inging met een gelijke stand, was menig VALTO lid de titel
al aan het vieren. Het was echter toch ONDO dat in de dying seconds nog een afstandsschot door de mand zag vallen,
waardoor zij de 2 punten en dus een beslissingswedstrijd binnen haalden. VALTO kan deze wedstrijd echter met
vertrouwen tegemoet treden, aangezien men in een goede vorm steekt en vrij recent ook ONDO al aan de zegekar
bond.
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VALTO 2 speelde ook in Oost-Souburg, maar voor hen waren de belangen een stuk minder groot. Het
tweede is helaas al gedegradeerd. Er kon dus vrijuit gekorfbald worden en dit leverde een leuke en
spannende wedstrijd op. Ondanks het warme weer gingen beide ploegen er vol voor. Er werd redelijk wat
gescoord en beide ploegen gaven elkaar geen duimbreedte toe. Het was uiteindelijk Fortis dat er met een
18-17 overwinning van door ging, maar het had net zo goed andersom kunnen zijn.
VALTO 4 speelde op eigen veld tegen KCR, de fusieclub uit Ridderkerk. Het vierde verspeelde vorige week
het kampioenschap door de onderlinge strijd tegen KOAG te verliezen, dus had men iets goed te maken.
KCR leek bevangen door de hitte, of kon het simpelweg niet bolwerken tegen ons vierde, want een wedstrijd
is het nooit geweest. Het vierde kon zonder zelf heel goed te spelen naar een eenvoudige 14-7 overwinning
toe. Achteraf lijkt dit resultaat er zelfs voor te zorgen dat het vierde promoveert als beste nummer 2 uit de
klasse, maar hier zijn de geleerden het nog niet helemaal over uit.
VALTO 7 ging al vroeg op de dag, toen het nog niet zo warm was, op bezoek in Leiden bij Pernix. Dit zou
later Perniks blijken te zijn (excuses voor de flauwe woordgrap), aangezien het zevende er geen gras over
liet groeien. Ondanks het vroege tijdstip was men direct wakker en heeft Pernix geen schijn van kans
e
gemaakt. Het zevende sluit door de 7-13 overwinning het seizoen af op een 3 plaats, een keurige prestatie.
VALTO A1 speelde haar laatste wedstrijd van het seizoen uit bij KVS A1. Een wedstrijd waarin het alleen
nog maar om de eer ging en aangezien KVS nog niet vergeten was dat er in de thuiswedstrijd in de laatste
seconde gewonnen werd door VALTO, was KVS er net iets meer op gebrand om de overwinning binnen te
halen. Daarbij komt ook nog eens dat er op een groot veld gespeeld werd en het erg warm was. In een
matige wedstrijd werd er met 18-13 verloren. Hiermee kwam een mooie reeks ten einde, want na de zaal
had VALTO alleen nog maar overwinningen behaald. De nummers 1 en 2 uit de poule speelden afgelopen
zaterdag tegen elkaar en het was Vitesse die wist te winnen en daarmee het kampioenschap binnenhaalde.
De enige wedstrijd die Vitesse verloor was een paar weken terug tegen onze A1. VALTO eindigt met Achilles
e
op een 2 plek, met 22 punten uit 14 wedstrijden.
VALTO A2 speelde haar laatste wedstrijd uit bij ONDO A3. Vorige week werd het kampioenschap al veilig
gesteld, maar ook deze laatste wedstrijd was de A2 erop gebrand om te winnen, om er zo voor te zorgen dat
ze het hele seizoen ongeslagen zouden blijven. En dat lukte, want het werd een 12-17 overwinning. Het
afgelopen seizoen heeft de A2 in totaal 24 wedstrijden gespeeld, waarvan er drie keer gelijk werd gespeeld
(in elke competitie één keer) en de overige wedstrijden (21 stuks) werden gewonnen. Een mooi seizoen!
VALTO B1 speelde op dinsdag haar laatste wedstrijd tegen kampioen KCR B2. Deze wedstrijd zou eigenlijk
een thuiswedstrijd moeten zijn, maar omdat wij degene waren die hem wilden verplaatsen, ging KCR alleen
akkoord als we hem dan bij hen op het veld zouden spelen. Alles beter dan zaterdag tijdens de wedstrijd van
VALTO 1, dus werd het een uitwedstrijd. Zo kon de B1 op volle sterkte richting Ridderkerk om de punten
binnen te slepen. Dit lukte uiteindelijk, het werd 13-8. En zo heeft de B1 uiteindelijk drie wedstrijden
gewonnen en drie verloren en het bijzondere is dat ze van alle drie de tegenstanders zowel een keer
e
verloren als een keer gewonnen hebben. Eindresultaat: een 2 plek.
VALTO B2 speelde haar laatste wedstrijd uit tegen IJsselvogels B2. Thuis werd er met 12-8 van deze ploeg
gewonnen. Dit keer was het kampioenschap al een feit en kon er vrijuit gespeeld worden. Natuurlijk wilde de
B2 wel met een overwinning het seizoen afsluiten, en dat lukte ook. Het werd een ruime overwinning: 6-15.
Zo eindigt de B2 bovenaan in de poule met 10 punten uit 6 wedstrijden.
VALTO B3 speelde thuis tegen ONDO B4. Uit werd er met 4-8 van deze ploeg gewonnen en dat was ook
meteen de enige wedstrijd die de B3 had weten te winnen. Toch stond ONDO hoger op de ranglijst met 6
punten. VALTO kwam goed uit de startblokken en kwam op een 3-0 voorsprong. Hierna kwam ONDO steeds
meer in de wedstrijd en ging de B3 slordiger spelen. Hierdoor kon ONDO weer langszij komen. Toch was het
uiteindelijk VALTO die een nipte overwinning wist binnen te slepen: 6-5. En zo eindigt de B3 met 4 punten uit
6 wedstrijden op de laatste plaats, maar wist het dus wel twee keer te winnen van de nummer 2 uit de poule.
VALTO C1 ging naar Maassluis voor de overwinning want dat zou betekenen dat ze kampioen zouden zijn
en het seizoen verlengd zou worden tot 17 juni, het NK-C. Maassluis is een taaie en sterke tegenstander wat
afgelopen jaar al meerdere keren gebleken is in de diverse wedstrijden. Ook deze wedstrijd ging het gelijk
op. Soms VALTO aan kop, soms Maassluis. Toch trok Maassluis weer aan het langste eind door met 15-12
te winnen. Aan jullie inzet heeft het niet gelegen, jullie hebben gevochten tot de laatste minuut. De
teleurstelling was na afloop groot en dat mag ook want dat bewijst dat jullie er echt voor gingen met elkaar.
Jammer genoeg was dat dit keer niet voldoende voor de winst.
VALTO C2 sloot het seizoen thuis af tegen Olympia C4. Het kampioenschap was vorige week al gevierd nu
was het zaak om deze competitie zonder verliespunten af te sluiten. VALTO was duidelijk de sterkere ploeg
maar had in de eerste helft moeite om door te drukken. Misschien kwam het door de warmte maar het tempo
lag in het ene vak te laag om goede kansen te creëren. Na rust was het zo mogelijk nog warmer maar werd
het tempo wel opgeschroefd waardoor het beter ging lopen. Uiteindelijk werd er met 9-1 gewonnen. 12
punten uit 6 wedstrijden: grote klasse!
VALTO C3 was al klaar met de competitie en staat op een tweede plek.
VALTO C4 kreeg HKV C3 op bezoek. Op een bijna verlaten VALTO-veld speelde de C4 haar laatste
competitiewedstrijd. VALTO kwam ruim op voorsprong maar leek zijn kruit verschoten te hebben.
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HKV kwam nog gevaarlijk dichtbij maar bij een eindstand van 8-7 floot de scheidsrechter af. De C4 heeft een
leuk veldseizoen gedraaid met winst en verlies en haalt 6 punten uit 6 wedstrijden.
VALTO D1 was al klaar met spelen en had dus alle tijd om met VALTO 1 mee te gaan naar Zeeland!
VALTO D2 speelde zaterdag ook niet omdat hun wedstrijd verzet is naar dinsdag a.s. Voor VALTO staat er
niets meer op het spel, KCC kan in theorie nog opgaan voor het kampioenschap. De eerste wedstrijd werd
door VALTO met 7-2 gewonnen dus het moet mogelijk zijn om het KCC lastig te maken!
VALTO D3 speelde al lekker vroeg thuis maar ook toen was het al knap warm. Tegenstander Avanti had
maar 7 spelers en dan is het even zoeken naar de juiste manier van korfballen. Maar dat lukte als snel heel
goed. In de eerste helft had VALTO nog wel moeite met scoren. Kansen genoeg, maar ze gingen er niet in.
Avanti wist ondanks de man minder toch 2x te scoren. Na rust lukte het scoren bij VALTO beter en werd er
alsnog met 7-2 gewonnen. De taart voor het kampioenschap was vorige week al gegeten dus was het nu tijd
voor een lekker koel ijsje.
VALTO D4 mocht op het heetst van de dag gaan strijden voor het kampioenschap. Bij VEO was het een
stuk rustiger dan afgelopen donderdag maar toch was de focus er nog niet helemaal bij de D4. Er werd slap
verdedigd waardoor ze zelfs op een achterstand kwamen. Op slag van rust werd het alsnog 3-3 en was het
tijd voor en peptalk. Deze had effect want in de tweede helft was het VALTO die meer scoorde en zo won
met 4-7. In een bijna lege Villa mocht de D4 de verdiende taart opsmikkelen met elkaar. Een mooie afsluiting
van een leuk jaar!
VALTO E1 heeft vorige week al de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld, dus was afgelopen zaterdag
vrij.
VALTO E2 heeft afgelopen zaterdag gewonnen van Excelsior E1. De eindstand van de wedstrijd was 15-9.
Door deze mooie overwinning eindigen jullie als tweede in de poule. Heel erg netjes gedaan allemaal!
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen Olympia E1. Helaas was Olympia, de ongeslagen kampioen
uit de poule, erg gedreven om winnen, want dan werd Olympia kampioen. Dit gebeurde ook met een
e
eindstand van 14-3. Jullie zijn op een mooie 3 plaats geëindigd in de poule en hebben met elkaar een super
leuk seizoen gehad!!
VALTO E4 had eigenlijk afgelopen zaterdag de kampioenswedstrijd op het programma staan, maar door de
aanwezigheid van enkele spelers en de coach is de wedstrijd verplaatst naar aankomende zaterdag. Heel
veel succes!
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag wel de kampioenswedstrijd. In de eerste helft ging het heel erg
goed. Er werden veel mooie kansen gecreëerd en gescoord. Hierdoor was de reststand 4-0. Maar na de rust
kwam Die Haghe terug er werd het heel erg spannend! Maar gelukkig wisten jullie toch te winnen met 7-6.
Gefeliciteerd! Jullie hebben er hard voor gewerkt!
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen Weidevogels. Jullie hebben een erg goede wedstrijd gespeeld
en veel doelpunten gescoord! Hierdoor hebben jullie gewonnen met 15-16. Goed gedaan! Jullie zijn op een
mooie tweede plaats geëindigd in de poule.
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag ook de kampioenswedstrijd. Jullie gingen erg goed van start! Er
werden veel kansen gecreëerd en ook veel gescoord, waardoor jullie in korte tijd al flink voor stonden. In de
rust was de stand 12-2. Ook na de rust ging het erg goed en jullie hebben uiteindelijk gewonnen met 18-8.
Gefeliciteerd! Knap gedaan!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Jullie speelden tegen
Olympia. Jullie speelde een goede wedstrijd en hebben uiteindelijk gewonnen met 6-4. Knap gedaan! Jullie
zijn in de poule op de derde plaats geëindigd.
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Nieuws van de Technische Commissie
Op koers voor promotie! Dat is wat VALTO 1 zaterdag liet zien. In een
weergaloze wedstrijd stegen de spelers tot grote hoogte en wonnen zeer
overtuigend met 13-26. Bussen vol publiek, gezang, vuurwerk: het was een heerlijke ambiance. Daarmee
was een beslissingswedstrijd voor kampioenschap en promotie naar overgangsklasse verdiend. Geweldig!
Maar het leek eventjes nog mooier te worden. Bijna hoorden we via rechtstreeks verslag van reporter Frank
Poot dat ONDO in hun wedstrijd een punt liet liggen… Konden we al aan de champagne? Nee dus. 1 minuut
voor tijd kwam ONDO (voor het eerste die wedstrijd) op voorsprong en won met 25-26. Kortom, in een
rechtstreeks duel kunnen VALTO en ONDO laten zien wie het overangsklasse ticket mee naar huis mag
nemen.
Wanneer: waarschijnlijk aanstaande zaterdag
Hoe laat: waarschijnlijk rond een uur of 4
Waar: waarschijnlijk omgeving Dordrecht of Breda
Het wordt in de komende dagen allemaal duidelijk. Vast staat dat we alle hulp en steun kunnen gebruiken.
Zorg dat je er bij bent. De bustickets komen weer op de website, zo snel als mogelijk.
Ook ons ‘Lierse Trots’ team met rook, vuurwerk en spandoek hebben we weer keihard nodig.

Kampioenen!!!!
Maar er waren ook weer nieuwe kampioenschappen te vieren! Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar de
D4, F1 en E5. Goed gedaan jongens en meisjes!
VALTO 4 werd geen kampioen maar lijkt toch te promoveren als één van de beste nummers 2. Ook goed
gedaan!
Verder bijzondere complimenten aan A1 (gedeeld tweede plek in overgangsklasse) en C1 (stond tijdens de
e
rust nog op koers voor eindtoernooi 1 klasse teams in Papendrecht maar verloor toch net van Maassluis).
En natuurlijk alle waardering voor alle andere teams. Hopelijk hebben jullie een fijn seizoen gehad!

Hemelvaartstoernooi
Het hemelvaarststoernooi bij Veo was een groot succes! Met onze 18 teams waren we weer groots
vertegenwoordigd. Geen kampioenen dit keer maar heerlijke potten korfbal en fantastisch weer.

Trainen in nieuwe samenstelling
LET OP: vanaf maandag 29 mei vervalt het huidige trainingsschema en wordt er getraind in de nieuwe
teams (zie op de de VALTO site). Er wordt dan getraind op de volgende dagen en tijden:
Dinsdag:
19.00 uur C-teams (veld 1)
19:00 uur B-teams (veld 2)
20:00 uur A-teams
Donderdag:

18:00 uur E-teams & F-teams (veld 1)
18:30 uur D-teams (veld 2)

Slot van het seizoen
Nog even de belangrijkste data op een rijtje.
Vanaf 29 mei

Trainen jeugd in nieuwe samenstelling

Zaterdag 3 juni
Zaterdag 10 juni
Zaterdag 17 juni
Weekend 23/24/25 juni

Pinksteren / Waarschijnlijk beslissingswedstrijd VALTO 1
Einddag
NK-B op VALTO veld.
Jeugdkamp
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Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training VALTO 3/4/5

Training VALTO 6/7/8

VALTO 4

Johan vd Meer

30 mei

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

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.
Afgelopen week
De laatste loodjes van het seizoen.
• Thijs heeft VALTO B1 gefloten. Om mee met VALTO 1 te kunnen (en
Frank zelf ook) is de wedstrijd tegen KCR verzet. KCR wilde wel alleen
niet uit bij ons maar thuis bij hun en ook moesten wij een scheidsrechter
e
leveren. Een mooie overwinning waardoor verblijf in de 2 klasse is
veiliggesteld. Grappig ook dat op een gegeven moment ook beide andere
Dijkstra’s binnen de lijnen actief waren.
• Max is nog B aspirant en floot een erg goede wedstrijd van VALTO 3. Erg
stoer Max en dat je goed floot heb ik van een andere ervaren
scheidsrechter.
• Cock heeft mij gemeld dat dit weekend zijn laatste 2 potjes op het
programma stonden. In wedstrijdverband precies 60 wedstrijden en met
de oefenwedstrijden erbij komt Cock op 80. Om dit enorme aantal te bereiken moet je dus ongeveer
ieder weekend minimaal 2 wedstrijden fluiten. Echt een topprestatie! En heel veel waard voor de club.
Zaterdag ging ook Cock naar Zeeland om de wedstrijd in Vlissingen te fluiten van Seolto. De rest van de
club was maar een paar kilometer verder J.
En op zondag de allerlaatste van dit seizoen: HKV/Eibernest 4.
Komende week
Vakantie voor onze scheidsrechters. Hoewel de wedstrijd van VALTO 5 nog wel gefloten moet worden.

BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN
We hebben het rooster weer ingevuld met vele vrijwilligers. Deze keer is er elke zaterdag een seniorenteam
ingedeeld om de laatste kantinedienst van die dag voor hun rekening te nemen. Ook goed voor de
teambuilding. Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het
complete schema voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders
ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
Alvast bedankt, groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
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Datum

Dag

Bezetting 1

Bezetting 2

Wo

Tijds
duur
13.00-15.00

31 mei

Irma Koornneef

Chantal v Kester

31 mei

Wo

15.00-17.00

Anja vd Eijk

Vera vd Eijk

1 juni

Do

19.00-23.30

Niels vd Lingen

8 juni

Do

19.00-23.30

Pim vd Beukel

10 juni

Za

10.00-12.00

Irma Koornneef

10 juni

Za

12.00-15.00

10 juni

Za

10 juni

Za

Bezetting 3

Janine Krapels

Annemieke
Dukker
Barbara Prins

Chantal v
Kester
Lisette v Vliet

15.00-18.00

Arie Dijkstra

Linda Stolk

17.30-20.30

Liesbeth v
Staalduinen

Melanie Stolze

Marjo
Hoogerbrugge
Wie geeft
zich op?

Ass
keuken

Keuken

Wie geeft
zich op?

BBQ

Wie helpt het NK B-jeugd 2017 tot een succes te maken?
Zaterdag 17 juni 2017 mag VALTO het NK voor B-jeugd organiseren. We hopen dat dit qua weer,
organisatie, vrijwilligers en toernooi en even zo mooie dag wordt als het NK voor D-jeugd dat we 2 jaar
geleden hebben georganiseerd.
Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen. Ten eerste de algemene organisatie. Iemand
voor externe contacten (bond, teams, etc), iemand voor de financiën, iemand voor de vrijwilligers, iemand
voor de wedstrijdzaken en iemand voor PR en communicatie.
Daarnaast kunnen op de dag zelf niet zonder alle helpers. Dus aan alle leden en ouders de vraag: zou je
willen helpen met het begeleiden van één van de 8 NK-teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats
willen leiden, of meehelpen achter de bar of in de keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken of één van
de andere activiteiten?
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl. Er hebben zich al wat mensen gemeld, maar hoe meer, hoe beter!
Het wordt weer één groot feest!
Intekenlijst vrijwilligers NK B-jeugd bij CKV VALTO
VALTO organiseert dit jaar weer een Nederlands Kampioenschap, dit jaar voor de 1e klasse B-jeugd. En
daar hebben we best wel wat vrijwilligers voor nodig. Om het makkelijk te maken hebben we hieronder de
mogelijkheden gezet, met een korte beschrijving van wat er van je verwacht wordt. Uitgebreide en
gedetailleerde beschrijvingen krijg je een week voor het NK.
Wat lijkt je leuk om te doen? Zet daar dan snel je naam achter in Villa VALTO of stuur een mailtje
naar nk@ckv-valto.nl! Kijk voor meer info op http://ckv-valto.nl/nk.
Er zijn nog mensen nodig voor de volgende onderdelen:
Catering (middag)
Je staat achter de bar, in de keuken of verzorgt de drankjes en hapjes vanachter een standje of op het
terras. De hele dag kunnen onze gasten worden voorzien, we gaan dit zo efficiënt mogelijk inrichten.
Begeleiding scheidsrechters
De zijn onze bijzondere gasten, hier heeft VALTO een naam hoog te houden. Je ontvangt deze mensen en
zorgt dat ze de gehele dag worden voorzien van eten en drinken. Mochten ze een vraag hebben, dan ben jij
het eerste aanspreekpunt. Af en toe een praatje is leuk.
Veldcommissarissen
Je bent de gehele dag verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de wedstrijden op het veld waarvoor je
staat ingedeeld.
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Bediening scorebord
Je bent de gehele dag verantwoordelijk voor het juist bijhouden van het scoreverloop en de tijdwaarneming
van het veld waarvoor je staat ingedeeld.
Teambegeleider
Je fungeert de gehele dag als aanspreekpunt voor de aan jou toegewezen vereniging. Heeft een vereniging
vragen, probeer die dan op te lossen, al dan niet in overleg met de verantwoordelijke persoon van de
regelingscommissie.
Begeleiding erehaag
Je bent in de ochtend verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de erehaag tijdens de opening van het
toernooi. Dit zullen kinderen zijn uit de jeugd van VALTO waarmee we een haag maken om de spelers te
verwelkomen op het veld bij de opening.
Veiligheidscoördinator
Mocht er iets gebeuren wat niet thuishoort op een NK, zoals een ongeval of iets anders, dan ben jij degene
die het hoofd koel houdt en zorgt dat het wordt geregeld. Je verwelkomt en begeleid ook de mensen van de
EHBO die aanwezig zullen zijn.
Media team
Jullie zorgen er voor dat de dag wordt vastgelegd op beeld en online. Foto, video, stream, social media
posts, het moet allemaal gedaan worden.
• Videograaf (voor video opnamen)
• Social media manager
• Stream cameraman
• Stream bediener
Wedstrijdsecretariaat
Je vormt een onderdeel van het team dat zorgt voor een ordelijk verloop van de wedstrijden en competitie.
Dat houdt in het begeleiden van de juryvoorzitter en het invoeren van uitslagen om zo de standen te
bepalen. Daarnaast houd je in de gaten dat de juiste team de juiste wedstrijden spelen op het juiste tijdstip.
Parkeerwacht
Je zorgt dat de parkeerplaats geen rommeltje wordt en dat eventuele bussen naar de juiste locatie worden
verwezen.
Springkussenbegeleider
In de sporthal is er een springkussenfestijn met een 3-tal springkussens, alle kinderen moge daar op spelen
en iemand moet in de gaten houden of dat goed blijft gaan. Ben jij die persoon? Na een uurtje wordt je
afgelost.
Opbouwen en afbouwen
Alles moet worden klaargezet in de ochtend en afgebroken na afloop. Soms zijn hier wat sterke handen voor
nodig, zoals bij de springkussens. Je mag ook zowel voor opbouw als afbouw intekenen.
• Opbouw springkussens
• Afbouw springkussens
• Geluidsinstallatie start (opbouw, inregelen)
• Geluidsinstallatie einde (afbouw)
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Organisatie NK B-jeugd
nk@ckv-valto.nl

Extra activiteiten tijdens het NK B-jeugd
Op 17 juni 2017 wordt bij VALTO het NK B-jeugd georganiseerd. VALTO doet hier zelf niet aan mee, maar
toch is er reden genoeg om te komen! Voor de jeugd van de A tot en met de E is er namelijk een gave clinic.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen delen we de groep in tweeen. De eerste clinic is om 11:15 uur, de
tweede om 12:30 uur. In welke groep je komt, hoor je nadat alle aanmeldingen binnen zijn. We zorgen er
uiteraard voor dat je bij je leeftijdgenoten komt.
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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!
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Mont

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
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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

Aanmelden kan via de website: http://ckv-VALTO.nl/aanmelden-clinics-tijdens-nk-b-jeugd
Let op: vol = vol! Deze clinic is alleen voor de eigen VALTO-jeugd en wordt verzorgd door Marrien Ekelmans
en zijn selectie.
Ook aan de jongere kinderen is gedacht. Tijdens het toernooi zullen er een paar gave springkussens zijn
waar iedereen tot en met de D zich op uit kan leven. Deze springkussens zijn ook toegankelijk voor de
bezoekers van VALTO deze dag: de supporters van de diverse B-teams. Tijdens de finalewedstrijden zijn de
springkussens niet meer toegankelijk zodat we met zijn allen de toppers van Nederland kunnen
aanmoedigen.
Beide activiteiten zijn in de sporthal en gratis toegankelijk. Toegang via het VALTO-terrein.
We hopen jullie allemaal te zien!
Bart van Muijen, Rianca Aarts en Marleen Slaman
P.s. Voor het springkussenfestijn zoeken wij mensen die een uurtje toezicht willen houden op de jongste in
de sporthal. Minimale leeftijd: C-jeugd. Aanmelden kan bij marleen.slaman@ckv-valto.nl

Inleveren
Het einde van het seizoen nadert. Meeste teams hebben hun laatste wedstrijd gespeeld! Voor sommigen
zijn er nog belangrijke wedstrijden of huldigingmomenten 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
tassen rek. 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 tassen rek achter te
laten. Heb je geen sporttas, stop dan je trainingspak met een briefje in een plastic tasje.
Inleveren als wedstrijden zijn afgelopen
Uiterlijke datum is de Einddag op 10 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
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Schoonmaken Villa
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:
2/6
D1
23/6
9/6
D3
30/6
16/6
D4

geen schoonmaak
B2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Wedstrijdverslagen
VALTO wint met dubbele cijfers van Fortis

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Deze week de laatste speelronde van de competitie met als doel een laatste overwinning voor VALTO 2 en een
broodnodige zege voor het vlaggenschip om het kampioenschap binnen te kunnen hengelen. Gezien het belang van de
wedstrijd van VALTO 1 werd er niets aan het toeval over gelaten. Met 2 touringcars werd er een grote supportersschare
naar Oost-Souburg vervoerd voor de nodige steun. De spelers van het keurkorps werden door twee ouders en een
belangeloos beschikbaar gesteld busje van GJ Personeelsdiensten, waarvoor heel veel dank, naar Zeeland vervoerd.
De weergoden hadden zo hun eigen idee voor dit weekend en waren vooral op de hand van de vakantiegangers. Onder
tropische omstandigheden begon de wedstrijd van de tweede teams. Zowel Fortis 2 als VALTO 2 speelden alleen om de
eer. VALTO 2 had echter nog een appeltje te schillen met de thuisploeg na de 13-24 nederlaag in oktober. Zij begonnen
dan ook scherp aan de wedstrijd en wisten als eerste de korf te vinden. Fortis had deze keer duidelijk meer moeite met
VALTO, want het zou lang gelijk op gaan met dan weer Fortis, maar vaker VALTO op kleine voorsprong. Na de 8-8 tien
minuten voor de rust zou Ron met twee treffer op rij het eerste gaatje van twee op het bord zetten. De laatste minuut
naar de thee duurde echter erg lang en daarin wist de thuisploeg de achterstand weer te halveren naar 9-10. Bij deze
stand werden de kleedkamers of de schaduw opgezocht.
VALTO 2 kwam scherp uit de kleedkamer en wist al snel een gaatje te slaan door doelpunten van Pieter en 2x Lisanne.
Het gaatje van vier verschil werd weer snel met twee makkelijk gegeven vrije ballen gehalveerd. Ron wist het nog wel
terug te brengen op drie, maar toch was het vijf minuten later weer gelijk bij 14-14. Ron had veel last van de hitte en kon
niet meer verder. Hij werd vervangen door Niels K en na de drink pauze wist Fortis voor het eerst sinds lange tijd weer
voor te komen. Lisanne en Michiel zorgde er voor dat we weer aan de goede kant van de score kwamen bij 15-16, maar
de doelpunten vielen nu wel veel moeizamer. De laatste minuten waren reeds ingegaan toen Fortis weer de leiding nam,
maar ook deze keer wist Lisanne dit weer recht te zetten. Hoewel het spelbeeld een puntendeling rechtvaardigde was
het toch de thuisploeg die in de laatste minuut het winnende doelpunt scoorde en VALTO 2 weer met lege handen stond
na een prima gespeelde wedstrijd. Dit is het afgelopen seizoen een paar keer te vaak gebeurd, waardoor ons tweede
maar niet uit de degradatie zone kwam. Volgend seizoen mag de nieuwe lichting dus gaan proberen om weer terug te
e
keren naar de 1 klasse.
Het vlaggenschip is bezig aan een mooie serie wedstrijden en moest deze vandaag voortzetten om in de race te blijven
voor de hoofdprijs. Een blik op de statistieken leerde ons dat dit geen gemakkelijke taak zou gaan worden. In de zeven
wedstrijd die VALTO tot nu toe tegen Fortis speelde wisten wij maar één puntje te pakken. Zaak dus om vanaf minuut
één vol de druk er op te zetten bij de Zeeuwen en hen nooit in de wedstrijd laten komen. Onder leiding van
scheidsrechter Koole schoot VALTO uit de startblokken. Er werd veel verdedigende druk gegeven, waardoor VALTO alle
aanvallen van de thuisploeg wist af te slaan. Frank zorgde met zijn twee doelpunten dat we er al na vijf minuten lekker
voor stonden. Aan alles was te zien dat VALTO vandaag die laatste stap wilde zetten naar het kampioenschap. Na
negen minuten wist Fortis voor het eerst de korf te vinden, maar niet veel later was ook Judith weer scherp. Nog één
maal zou Fortis de aansluiting maken bij 2-3 en leken de doelpunten schaars te worden deze wedstrijd. We waren al een
kwartier onderweg toen Frank en Judith het eerste gaatje sloegen bij 2-5. De zesde treffer van VALTO kwam niet veel
later van de handen van onze Benjamin in het vlaggenschip Maaike. Al een aantal wedstrijden staat zij als junior haar
“mannetje” in het soms chaotische spel rond de korf en probeerde al menig maal haar doelpuntjes mee te pakken.
Ook nu waren er al ballen uit de korf gedraaid van haar hand, maar deze keer was het raak. Na de drinkpauze wist Fortis
voor de laatste keer de aansluiting in stand te houden door er 4-6 van te maken. Toen maakte VALTO met een korte
tussen sprint een einde aan alle Zeeuwse hoop door het verschil te vergroten naar 4-8. Met nog een kwartier tot de rust
kwam VALTO in een goede flow en leken de doelpunten makkelijker te vallen. Met een afgeronde doorloop van Maaike,
die nu helemaal los leek te gaan, en het doelpunt van Judith werd het verschil vijf. De laatste vijfminuten tot de rust
draaide VALTO de duimschroeven verder aan bij de thuisploeg en met drie treffer op rij van Bart, Frank en Laurens werd
de ruststand 6-13.
Intussen hadden we van onze man in Zwijndrecht gehoord dat de wedstrijd Albatros – ONDO een kwartier later was
begonnen. Hoewel de tussenstand ons vrolijk stemden, moesten wij het eerst zelf in Oost-Souburg tot een goed einde
brengen.
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We begonnen de tweede helft wel met een voorsprong van zeven doelpunten, maar in het Zeeuwse wapen staat niet
voor niet “Luctor et emergo”. Fortis staat bekend als een ploeg die altijd tot het laatste fluitsignaal blijft knokken voor wat
zij waard zijn. Dit bleek vandaag bij lange na niet genoeg, want ook de tweede helft zou VALTO hen de wil opleggen.
Judith zorgde dat VALTO weer als eerste scoorde na de rust, wat duidelijk wel iets deed met de spelers van de
thuisploeg. Bart en Laurens vergrootte het verschil naar negen en met weer een Zeeuwse treffer stond het na vijf
minuten 8-16. Toen viel er even weinig te juichen aan beide kanten. Frank zetten nog wel snel de 8-17 tussenstand op
het flip-over bord, maar toen stonden we toch ruim acht minuten droog. Het feestje was rond het spandoek van Liers
trots intussen al in volle gang en er werd weer luid gejuicht toen Maaike met haar derde doelpunt de stand op 8-18 zette.
Met een verse heer probeerde de thuisploeg wat meer grip op de sterke rebound van VALTO te krijgen, maar het mocht
niet baten. VALTO was ontketend en heerste op alle fronten en behield de voorsprong van tien punten. Zo werd tien
e
minuten voor tijd het 21 doelpunt van VALTO gemaakt door de drager van nummer 21 Laurens, wat weer het startsein
was voor een tussen sprintje. Het keurkorps van Marrien bleef doorrazen en wist met doelpunten van Naomi, Frank en
weer Laurens het verschil op te krikken naar 11-24. Met nog een minuut of vijf te gaan kreeg Maaike haar verdiende
publiekswissel. Zij heeft als junior de geblesseerde Sanne meer dan verdienstelijk vervangen en heeft daardoor de
laatste wedstrijden, door het regelement, niet meer in de A1 mogen spelen. Het was al lang geen wedstrijd meer, maar
de meeste spelers van Fortis bleven er toch voor gaan, wat hen na bijna een kwartier weer eens een doelpunt
opleverde. Naomi en Frank tekende voor de laatste VALTO doelpunten, maar de eindstand werd door Fortis op het bord
gezet. Scheidsrechter Koole floot bij de 13-26 eindstand voor het eind van de wedstrijd. De overwinning werd door het
team met het in grote getale meegereisde publiek weer op gepaste wijze gevierd. Of het feest nog uitbundiger kon
worden liet nog even op zich laten wachten. Via onze man in Zwijndrecht hoorden we dat ONDO het lastig had en
Albatros eigenlijk de hele wedstrijd al voor stond. Na vijftien zenuwslopende minuten stond er een 25-25 gelijkspel op het
bord en was de laatste minuut in gegaan. Even was er de hoop dat er geen verlenging van het seizoen nodig was, maar
ONDO stal op z’n Duits de 2 punten in Zwijndrecht door in de slotseconden de winnende treffer binnen te schieten. De
kers op mijn verjaardagstaart ging helaas niet door en volgt er dus een beslissingswedstrijd op neutraal terrein volgende
week. Hier had ik helaas geen rekening mee gehouden en ben dan lekker van een welverdiende vakantie aan het
genieten. Met het getoonde spel van de laatste weken heb ik er echter alle vertrouwen in dat ik volgende week via de
social media goede berichten tegemoet kan zien en er een feestje gevierd gaat worden in De Lier.
Hou voor de plaats en tijd van de beslissingswedstrijd de site in de gaten en ik ga er van uit dat jullie wel allemaal achter
ons vlaggenschip gaan staan. Jullie steun is ook bij deze wedstrijd keihard nodig, want beslissingswedstrijden zijn vaak
heel rare wedstrijden.
Succes volgende week en ik hoor van jullie, Arno van Leeuwen.

VALTO C2 - Olympia C4

Sponsor Vijverberg Fietsen, Plantenkwekerij P van Geest
Vorige week is de C2 voor de derde keer dit seizoen kampioen geworden, maar nu wilden we deze veldcompetitie alle
wedstrijden winnen en eigenlijk ongeslagen blijven dit hele seizoen. Met deze instelling begonnen wij aan deze wedstrijd.
Afgelopen zaterdag moesten we onze laatste wedstrijd spelen tegen Olympia C4. Freek en Julia waren op vakantie.
Gelukkig konden Ilse en Daan uit de C3 invallen. Bedankt hiervoor! De vorige wedstrijd tegen Olympia C4 hadden we uit
met 6-8 gewonnen. Het was nu best wel warm en we moesten ervoor gaan. Af en toe kregen wij een extra drinkpauze.
We begonnen goed en we stonden al gauw 1-0 voor. We zakten wel wat in, maar in de rust stond het 5-0. Na de rust
kregen we 1 doelpunt tegen, maar uiteindelijk is het 9-1 geworden. Alle wedstrijden hebben we gewonnen met 12
punten op zak, ook nu is de C2 weer een terechte kampioen. Na de wedstrijd hebben we nogmaals taart gegeten om
ons kampioenschap te vieren en het seizoen gezellig af te sluiten. De C2 en de ouders willen Bart bedanken voor dit
super seizoen. (Bijna) elke training en wedstrijd heb je de C2 begeleid. C2 heeft veel geleerd, maar ook veel lol en
gezelligheid gehad. Dit is de ideale combinatie. Het was een top jaar!
Kim van Dop

VALTO C4
De C4 had zijn laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen HKV. Een paar spelers waren verhinderd of geblesseerd;
gelukkig hadden we versterking van Estelle, Miloe en Jordi. Het was erg heet op het veld, maar de C4 had er zin in. De
coach had voor de wedstrijd beloofd dat bij 5x scoren er op patat zou worden getrakteerd, en bij winst kwam er een
frikandel bij. De tegenstander scoorde al snel 0-1, maar direct kwam het antwoord van Jordi: 1-1. En 1-2, dat was weer
jammer. Er werd goed rond gespeeld, Valto had meer balbezit dan HKV en ving bijna elke bal die de korf miste. En pakte
ook veel ballen af van de tegenstander. Dat betaalde zich uit in doelpunten van Estelle, Jordi, Jordan en weer Estelle: 52. Door een strafschot kwam de tegenstander iets dichterbij 5-3.
Het was prijsschieten bij Valto, maar de bal had geen zin. Vlak voor rust scoorde Jordi gelukkig nog 6-3.
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Even een waterballet: er werd afkoeling gezocht door flesjes water over de hoofden leeg te gooien. Daarna moesten de
spelers het veld weer in. Al gauw stond het 7-4 door een treffer van Jordi en van HKV. Tot nu toe werd er, ondanks de
warmte, vooral door Valto met een redelijk tempo gespeeld maar dat was niet veel langer vol te houden. Gelukkig had de
tegenpartij een paar keer pech, maar uiteindelijk werd de eindstand 8-7. Het was zeer spannend aan het eind en de
wedstrijd had niet veel langer moeten duren, maar Valto C4 had gewonnen! Taart stond klaar na afloop - en de belofte
van patat met een frikandel voor een later tijdstip…. Invallers, bedankt voor jullie hulp.
Jason en Anita

Veo D3 –VALTO D4
Vandaag moest het gaan gebeuren… We hadden uit verloren van Excelsior. Vorige week hadden we dat thuis goed
gemaakt door te winnen van Excelsior. De andere wedstrijden hadden we ook
gewonnen, dus deze week hadden we kans om kampioen te worden. Dan moesten
we vandaag wel “even” winnen van Veo. Het eerste stukje van de wedstrijd heeft
deze razende reporter gemist. Ik kwam toen het 2-1 voor Veo stond. Oeps, dat ging
niet goed! Het werd zelfs 3-1. Gelukkig was er genoeg support langs de kant. Die
lieten wel van zich horen. Met succes, het werd 3-3 en zo gingen we de rust in. Het
kon dus nog alle kant op. Na de rust gingen jullie wat pittiger van start. Er werd goed
samen gespeeld. Het was leuk om te zien, iedereen deed zijn best. En dat had tot
gevolg dat we konden uitlopen tot 3-7. Daarna was het Veo die nog een keer scoorde,
maar dat maakte niks meer uit. Want we waren KAMPIOEN! Dat moest natuurlijk wel gevierd worden. Bij Veo kregen
jullie allemaal een ijsje, dat ging er wel in met hete weer. Bij de Villa stond de taart al op ons te wachten en speelde
natuurlijk het liedje “we’re the champion”. Nog even met z’n alle op de foto en daarna konden jullie van de taart gaan
smullen. Die hadden jullie dubbel en dwars verdiend. En dan zit het seizoen er al weer op. Twee kampioen geworden,
wat een dreamteam! Met dank aan Sjors. Je hebt de kinderen die seizoen super gecoacht!
Groetjes van een super trotse moeder

VALTO E2
Zaterdag speelden Valto E2 tegen Excelsior E1. We begonnen goed, met rust stonden we voor.
In de tweede helft scoorde de tegenstander wel, maar wij ook! Uiteindelijk werd het 15-9.
We waren heel blij dat we hadden gewonnen van Excelsior.
Groetjes van Daan

Olynpia E1 - Valto E3: 14 – 3 (3-1, 4-0, 4-2, 3-0)
Afgelopen zaterdag was onze laatste wedstrijd van de veldcompetitie – het was warm …
Diverse Olympia spelers speelden, net als vorige wedstrijd, nog steeds met best veel duwen en botsen – dit zijn wij nog
steeds niet gewend! Wij verdedigden niet sluitend genoeg, waardoor we snel 3-0 achter kwamen. Dieuwertje scoorde 31, Rosann 7-2 (strafworp) en Dieuwertje 8-3 (strafworp) - Olympia was feller en scoorde gewoon vaker.
De competitie is voorbij, we hebben best goed geknokt en zijn als derde (= een na laatste) geëindigd.
Yara, succes bij Lyra! Helen bedankt voor het coachen. Voor de rest: tot ziens!

VALTO F2 - Refleks
Zaterdag uit bij Refleks naast de schilp in rijswijk. Er scheen al een gezellig zonnetje en iedereen had er wel zin in.
Helaas scoorde Refleks gelijk drie keer achter elkaar. Gelukkig daarna onze Anouk, dat gaf het team weer moed. Zij
scoorde twee keer dat maakte het 4-2 toen refleks weer 5-2 en toen scoorde onze Mike 5-3. Helaas was Refleks iets
gretiger en aanvallender waardoor er drie in gingen 8-3. VALTO speelde heel goed samen, dat was goed om te zien.
Anouk maakte het 8-4. Refleks 9-4 en toen scoorde Tim 9-5, weer twee voor Refleks 11-5, nog een keer onze Tim, 11-6
en toen onze Anne 11-7. Lekker jongens en meisjes ging goed, goed jullie best gedaan en alle lof ondanks het verlies.
Grt ineke hartholt

Valto F2-Olympia F2
Na het succes van een aantal weken geleden in Spijkenisse tegen Olympia F2 ging Valto F2 zaterdagmorgen vroeg met
goede moed het veld op. Doordat Anne, Liv en Mike afwezig waren, hadden we geluk dat Lize van de kangoeroes ons
team wilde versterken. Hier waren Anouk, Tim en Bas super blij mee. Geweldig Lize, je bent een kanjer ! Uiteraard
begonnen we kort met warmspelen en onze coach Iris vertelde de jonge spelers goede tips en tactieken. Ondanks het
warme weer hadden we er weer veel zin in. De wedstrijd begon goed en al snel kwam Valto op een voorsprong. Valto
was maar met 4 spelers, maar heeft uitstekend samenspel laten zien ! Complimenten ! Lize heeft het supergoed gedaan
en gaf uitstekende voorzetten. Door het goed aangeven van de ballen kon Bas in de eerste helft drie punten scoren.
Uiteraard liet Olympia dit niet helemaal over haar kant gaan en kwam terug. Het werd zeer spannend, maar Valto bleef
zeer enthousiast en leergierig spelen. Tijdens de rust nam Valto maar net voldoende tijd om wat te drinken, ondanks dat
het door het warme weer echt wel nodig was om wat te drinken. Na drie geweldige punten van Anouk was de stand op
een gegeven moment 6-4. Maar Tim kreeg een super mooie bal van Lize in zijn handen en wist de eindscore op 7-4 neer
te zetten. Eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat Olympia ook een paar keer echt pech had dat de bal maar niet in de korf
wilde. Maar, de verdiende overwinning was voor Valto ! Het was echt een hele leuke en spannende wedstrijd om te
kijken en alle complimenten voor Anouk, Lize, Tim en Bas die met z’n viertjes dit voor elkaar hebben gekregen !! In het
bijzonder willen wij Lize hartelijk danken voor het invallen en voor het laten zien van fantastisch korfbalspel !! Het seizoen
is hierdoor geweldig en met succes afgesloten !!
Groetjes van Bas en Ellen
De Bijblijver, 29 mei 2017
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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
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We hopen natuurlijk dat jullie er allemaal bij zijn op de Einddag op zaterdag 10 juni!
De aanmeldingen die we tot nu toe hebben ontvangen voor het Duo-Schottoernooi zijn:
Schutter 1

Categorie

Leeftijd

Schutter 2

Catergorie

Leeftijd

Romeo Kortekaas

C-aspiranten

13

Koert Ridder

C-aspiranten

13

Daan van Oudheusden

C-aspiranten

13

Daan Boekestijn

C-aspiranten

13

Luca Hagemans

B-aspiranten

14

Rolf Jansen

Junioren

15

Luca Hagemans

B-aspiranten

14

Rolf Jansen

Junioren

15

Bart Aarts

C-aspiranten

12

Simone Aarts

Overig

42

Bart Aarts

C-aspiranten

12

Simone Aarts

Overig

42

Thijs Dijkstra

Junioren

18

Rick van Dasler

Junioren

18

Lorenzo Matthijsse

C-aspiranten

14

Rosanne Mulder

C-aspiranten

14

Emma van den Bos

D-pupillen

11

Pieter van Muijen

Senioren

22

Laurens Verbaan

Senioren

20

Marrien Ekelmans

Senioren

18

Thymen Groen

D-pupillen

11

Claudia Groen

Senioren

39

Isis Groen

F-pupillen

8

Richard Groen

Senioren

41

Anouk Koole

F-pupillen

7 jaar

Iris de Raadt

Senioren

?

Nida Simsek

C-aspiranten

14

Kim van Dop

C-aspiranten

13

Julia van der Mout

C-aspiranten

14

Tessa Boers

C-aspiranten

14

Sara Dukker

F-pupillen

8 jaar

Arthur Dukker

Overig

45 jaar

Jette Dukker

E-pupillen

9 jaar

Annemieke Dukker

Overig

38 jaar

Floris Prins

B-aspiranten

14

Bart van Seters

B-aspiranten

13

Tim Hartholt

F-pupillen

7

ineke Hartholt

Overig

48

Robin Hartholt

E-pupillen

9

Robert Kwakkel

Overig

50

Isa stolk

E-pupillen

10

walter stolk

Overig

41

Liv doorduin

F-pupillen

8

Willem doorduin

Overig

43

Des doorduin

Kangoeroes

5

Monique doorduin

Overig

40

Tim van Dijk

C-aspiranten

13

Pascal van Dijk

Overig

45

Manon van Geest

Senioren

19

Mandy Boeters

Senioren

21

Martijn Dijkstra

Junioren

16

Vera Lagerwerf

B-aspiranten

16

Inge van Dop

Junioren

16

Michiel vd Nouweland

Junioren

17

Laura van der Eijk

B-aspiranten

15

Jasper van der Eijk

C-aspiranten

12

Ruben Kester

Overig

20

Annemieke Kester

Overig

50

Rosalie Prins

Senioren

19

Annelie Prins

C-aspiranten

13

Anne Elgersma

F-pupillen

7

Erik Elgersma

Overig

36

Jonne van der Meer

E-pupillen

9 jaar

Romy van der Meer

Junioren

16 jaar

Mink de Meulmeester

C-aspiranten

13

Jolanda de Meulmeester

Overig

45

Luna Koornneef

E-pupillen

10

Sheila Herbert

B-aspiranten

16

Julia vreugdenhil

D-pupillen

10

Jermaine opstal

Overig

17

Maaike Ridder

Senioren

17

Jill Koornneef

E-pupillen

10

tim krapels

D-pupillen

10

janine krapels

Overig

41

Daan van Veldhoven

Kangoeroes

6

Dave van Veldhoven

Overig

17

Don van Veldhoven

Kangoeroes

6

Mark van Veldhoven

Overig

49

Roald Molenaar

D-pupillen

11

Henk Molenaar

Overig

55

Elise Koole

E-pupillen

9

Naomi Grootscholten

Senioren

18+
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Sanne Dikkenberg

C-aspiranten

12 jaar

Irene Koornneef

B-aspiranten

15 jaar

Jimmy van der Meer

B-aspiranten

16

Mate ridder

B-aspiranten

15

Iris Lagerwerf

C-aspiranten

14 jaar

Romy Lansbergen

C-aspiranten

13 jaar

Esmee Binnendijk

Junioren

19

Lisa van Oudheusden

D-pupillen

11

Tobias Hanemaaijer

F-pupillen

8

Marja de Jong

Overig

40

Roos Oussoren

E-pupillen

9 jaar

Suzanne Oussoren

Overig

40

Jorn Kagchelland

E-pupillen

9

Marco Kagchelland

Overig

40

Lucas Elgersma

E-pupillen

10

Max Hulsebosch

B-aspiranten

17

Peter de Rijcke

Senioren

51

Bart van muyen

Senioren

51

Ruben Hoogerbrugge

Junioren

18

Eva Olsthoorn

Overig

17

Brecht van der Meer

D-pupillen

10 jaar

Bart-Jan Schoone

Overig

32 jaar

Joost van Dalen

Junioren

16

Frenk Poot

F-pupillen

9

Lenne van der Voorn

E-pupillen

9

Claudia van der Voorn

Senioren

40

Igor Strik

D-pupillen

10

Mildred Gardien

Overig

47

Sandra Poot

Overig

35

Mark van Geest

Senioren

38

Tess Lochmans

E-pupillen

10

Maurits Lochmans

Overig

39

Sanne Hanemaaijer

E-pupillen

10

Hellen Lochmans

Overig

?

Finne Elenbaas

E-pupillen

9

Jan Jaap Elenbaas

Overig

39

Fiona Rijsdijk

Senioren

36

Michiel van den Bos

Senioren

41

Lisa van Wingerden

Junioren

17

Liesbeth van Wingerden

Overig

45

Ron Boekestijn

Senioren

26

Judith Goedendorp

Senioren

21

Luke Aarts

D-pupillen

12

Chris Aarts

Overig

41

Lize van Vliet

Kangoeroes

6

Jurgen de Zeeuw

Overig

18

Michiel Cornelisse

Senioren

27

Kevin Alsemgeest

Overig

26

Elise van Dijk

F-pupillen

8

Nikki van Spronsen

Senioren

20

Alicia van Dijk

D-pupillen

12

Willem Nak

Overig

66

Sven van Dijk

E-pupillen

9

Sylvester Nak

Overig

35

Frank Poot

Senioren

34

Lotte van Geest

Senioren

21

Jens Berkhout

D-pupillen

12 jaar

Jolanda Berkhout

Senioren

43 jaar

Estelle de Zeeuw

D-pupillen

11

Jurgen de Zeeuw

Overig

18

Helma stolze

Overig

40

Leon Stolze

Overig

8

Tristan Hagemans

D-pupillen

10

Helma Hagemans

Senioren

39

Mieke Stolze

D-pupillen

10 jaar

Marco Stolze

Senioren

45

Ilse Slaman

C-aspiranten

13

Rianca Aarts

B-aspiranten

15

Maaike Slaman

D-pupillen

11

Marleen Slaman

Senioren

41

Miranda van de Boogerd

Overig

36

Pleun Poot

Overig

64

Elise Rijsdijk

C-aspiranten

12

Mandy Herbert

Senioren

20

Sanne Rijsdijk

D-pupillen

11 jaar

Floris van Muyen

Senioren

20 jaar

Miloe van Vliet

D-pupillen

11

Sjors Jansen

Senioren

21

Lisanne Onck

Senioren

27

Suzan Valk

Junioren

16

Al sta je hier niet tussen en je hebt je wel opgegeven, stuur dan even een mailtje
naar activiteiten@ckv-valto.nl
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Wanneer je je nog niet opgegeven hebt, dit kan nog TOT ZATERDAG 3 JUNI.

Wil je nu samen met je maatje alvast een keer oefenen? Dit kan op
woensdagavond 31 mei van 19:00 uur tot 20:30 uur. Dus kom gezellig met je
maatje naar VALTO, zet twee palen op en het oefenen kan beginnen!
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Hieronder de namen die zich allemaal hebben opgegeven voor de BBQ:
Naam
Arnold Poot
Liesbeth van Wingerden
Wietske van der Meer

Menu
BBQ menu B
BBQ menu A
BBQ menu A
BBQ menu B
BBQ menu A
BBQ menu B
BBQ menu A
Kindermenu 2
BBQ menu B
BBQ menu A
BBQ menu A
Kindermenu 2
Kindermenu 2
BBQ menu A
BBQ menu B
Kindermenu 2
BBQ menu B
BBQ menu A
BBQ menu A
BBQ menu B
BBQ menu B
BBQ menu A
Kindermenu 2
BBQ menu A
BBQ menu B
BBQ menu A
BBQ menu B
BBQ menu A
BBQ menu A
BBQ menu B
BBQ menu B
BBQ menu A
BBQ menu B
BBQ menu A
Kindermenu 2
BBQ menu B
Kindermenu 2
BBQ menu B
BBQ menu A
Kindermenu 1
Kindermenu 2
BBQ menu B
BBQ menu A
BBQ menu B
BBQ menu B
BBQ menu B
BBQ menu B
Kindermenu 2
BBQ menu A

Thijs Dijkstra
Jesper Valstar
Helma Stolze

Ruben Kester
Robert Kwakkel
marco lansbergen

P Aarts
Angelie Prins
Petra Dijkstra
Marielle Ridder
Jan Jaap Elenbaas

Jolanda De meulmeester
Joke Van Oudheusden
R van Vliet
Irma Koornneef
Mandy Boeters
Suzanne Oussoren
Gj Stolk
Marco Kagchelland

Hèlen Lochmans

Arie Hoogerbrugge
Lotte van Geest
Lotte van Geest
Frank Poot
Marja de Jong

Aantal
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
3
1
4
2
1
1
4
2
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1

Sta je hier niet tussen, maar heb je je wel opgegeven? Stuur dan even een mailtje naar activiteiten@ckvVALTO.nl
Wanneer je je nog niet opgegeven hebt en je wel wilt komen eten, doe dit dan voor ZATERDAG 3 JUNI!
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