De Bijblijver
ckv VALTO De Lier
tel. kantine: 0174-516690
www.ckv.valto.nl
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl

43e jaargang nr. 32

28 maart 2016

Vereniging of bevrediging?
Afgelopen week leek het alsof er een campagne was gestart met als thema: vrijwilligers binnen sportclubs. In
diverse kranten kwam het onderwerp aan bod met de uitdaging om voldoende vrijwilligers te werven als
centrale boodschap. Het is echter geen nieuws dat praktisch iedere vereniging grote moeite heeft om
voldoende mensen te vinden voor de klusjes en klussen die gedaan moeten worden om de vereniging
draaiende te houden. Je ziet steeds meer een individualisering van het sporten in Nederland. Leden hebben
geen tijd om naast hun drukke baan, schoolprogramma of mantelzorgtaken ook nog iets voor de vereniging
te doen. Ook ouders van jeugdleden geven veelal dezelfde reden.
Hoewel de redenen erg begrijpelijk zijn, is het lidmaatschap van een vereniging toch niet hetzelfde als een
abonnement bij een fitnessclub. Het is geen proces van "U vraagt, wij draaien". Een vereniging is geen
bedrijf met winstoogmerk. Nee, het is een groep mensen die iets gemeen hebben, in ons geval korfbal als
sport en de omgeving en cultuur waarin we dat het liefste doen. Deze groep heeft zich verenigd door leden
en heeft bepaalde uitgangspunten waarvoor ze staat en doelstellingen welke ze probeert te bereiken. Hierbij
is het overigens niet zo dat iedereen het daarmee eens hoeft te zijn, maar in grote lijnen moet je je er wel in
kunnen vinden.
Bij VALTO hebben we het overigens redelijk goed voor elkaar. Er zijn tientallen vrijwilligers actief waaronder
leden, maar ook steeds meer ouders van jeugdleden en er zijn zelfs mensen die geen van beide zijn, maar
er toch zijn als er geholpen moet worden. Dat vind ik echt geweldig om te zien en daar word ik dan ook echt
blij van. Een recent voorbeeld is het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van Villa VALTO. In
omstandigheden waarbij de zon het flink liet afweten, stonden er een paar bikkels klaar om aan het einde
van de middag trots naar een dak vol panelen te kijken die schitterden in de zon! Zonder deze mensen
hadden we een mooi plan kunnen hebben, maar hadden we het nooit kunnen uitvoeren. En zo gaat het
eigenlijk bij alles wat we doen. Van fluiten tot bardiensten, van trainen geven tot schoonmaken.
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Lid zijn van een vereniging schept dus naast vele voordelen, ook verplichtingen. Het is niet alleen
bevrediging van behoeften. Het is ook een verantwoordelijkheid om met elkaar de club draaiende te houden,
het leuker dan leuk te maken, het beter dan goed en het groener dan groen. En ook het schoner dan
schoon. Dat laatste viel mij eerlijk gezegd wat tegen toen ik zondag even in de kantine kwam en op het veld
keek. Daar werd ik niet zo blij van. Laat ik zeggen dat ik verwacht dat de laatste mensen die weggaan
zorgen dat de palen van het veld zijn (ook die liggende, die het veld kapot maken), de ballen binnen liggen,
de kinderstoeltjes niet uit elkaar en verspreid over het terras liggen, de jeugdhoek opgeruimd is, de
theeglazen uit de kleedkamers gehaald zijn en … vul gerust aan met rest van de bekende voorbeelden. Zie
je dat een ander iets niet opruimt en jij hebt geen zin om dat als laatste wel te moeten doen, spreek die
persoon er dan op aan. Laten we het met z’n allen gezellig en mooi te houden!
Terugkomend op het pijnpunt van veel verenigingen … we zijn blij met alle vrijwilligers die we hebben! Maar
er is altijd plek voor meer. Ik spreek uit eigen ervaring dat het investeren van een beetje energie, je er een
veelvoud voor terug krijgt. Bedenk eens wat je leuk lijkt om te doen of vraag eens wat er zoal te doen is.
Binnenkort komt er een lijst met vacatures die we nog graag gevuld zien, die gaan we ook bijhouden, dus
kijk er af en toe eens op. En bedenk daarbij niet óf je iets zou willen doen, maar wát je zou willen doen. Ik
beloof je een energy boost!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Zaterdag 2 april 2016
15:30
14:00
14:00
15:30
14:00
13:30
15:00
11:30
14:15
12:15
10:30
11:45
10:00
13:00
13:00
11:00
09:15
10:00
12:00
10:45
09:00
09:00
09:30
10:00
09:00
10:00
09:00
11:00
10:00
10:00

Tilburg 1 - VALTO 1
Tilburg 2 - VALTO 2
Weidevogels 2 - VALTO 3
VALTO 4 - Avanti 5
VALTO 5 - Refleks 4
VALTO 7 - Madjoe 5
VALTO 6 - De Meervogels 5
Maassluis A1 - VALTO A1
Fortuna A3 - VALTO A2
PKC / SWKGr B1 - VALTO B1
ONDO B2 - VALTO B2
VALTO B3 - Madjoe B2
Nieuwerkerk C1 - VALTO C1
DES C2 - VALTO C2
VALTO C3 - ODO C2
VALTO D1 - Tiel '72 D1
Weidevogels D1 - VALTO D2
Phoenix D1 - VALTO D4
VALTO D3 - Die Haghe D3
VALTO D5 - ODO D3
De Meervogels E2 - VALTO E1
VALTO E2 - Avanti E2
Refleks E2 - VALTO E3
VEO E1 - VALTO E4
VALTO E5 - Excelsior E6
ONDO E6 - VALTO E7
VALTO E6 - Velocitas E5
ONDO E7 - VALTO E8
VALTO F1 - ONDO F2
VALTO F2 - Lynx F1
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Moerse Dreef
Moerse Dreef
Merenveld
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Wipperspark
Kruithuisweg-Oost
Oostpolder
Juliana Sportpark
De Zwet
De Kleine Vink
Biesland
De Zwet
De Zwet
Merenveld
Van Doornenplantsoen
De Zwet
De Zwet
Vernedesportpark
De Zwet
Prinses Irene
Westvliet
De Zwet
Juliana Sportpark
De Zwet
Juliana Sportpark
De Zwet
De Zwet
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veld 1 (60*30)
veld 1 (60*30)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (60*30)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 3 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (60*30)
veld 1b (24*12)
veld 3 (60*30)
veld 2 (24*12)
veld 1a (24*12)
veld 4 (gras)
veld 1c (24*12)
veld 3 (gras)
veld 1a (24*12)
veld 1b (24*12)

CH. Bond
Stefan Goudriaan
Marlise Voordendag
C. Visser
A. Landsmeer
Laurens van der Meer
Thijs Dijkstra
J. Deurloo
J. Willemse
Antoinette H.
N. Schram
Ruben van der Lugt
clubsr Excelsior

Nia van den Berg
Jeroen Voskamp
Ellen v.d. Haagen

Esmee Binnendijk
Lisanne van den Berg
Esther de Jong
Romy van den Berg

Rijders zaterdag 2 april 2016
09:00
10:00
10:00
11:00

08:10
09:10
09:10
10:10

VALTO E1
VALTO E4
VALTO E7
VALTO E8

Tim van Lier
Sven van Dijk
Tess Lochmans
Demi van Berkel

Tim Krapels
Maaike Slaman
Noortje van Vliet

Opstellingen zaterdag 2 april 2016
Selectie (VALTO 1, 2, 3):

Wordt onderling geregeld.

VALTO 4
Dames:
Heren:

Aanwezig: 14.45 uur.
Anne-Roos, Antoinette, Laura H, Lisa R, Lisa S, Petra
Laurens, Luuk, Ruben, Kees, Thomas

VALTO 5
Dames:
Heren:

Aanwezig: 13.15 uur
Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna
Mark, Hans, Heer A1 / V6, Heer A1 / V6, Heer A1 / V6

VALTO 6
Dames:
Heren:

Aanwezig: 14.15 uur
Inge, Imke, Mariska, Ryanne, Lysanne
Laurens E., Jesper, Bart V, Wouter, Daniel V, Nick, Vincent

VALTO 7
Dames:
Heren:

Aanwezig: 12.45 uur
Petra, Marije, Marleen S, Inge, Dame V8
Rinze, Frank P, Ruud, Heer V8, Heer V8

VALTO 8

VRIJ

Voorjaarsvergadering 2016
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene
voorjaarvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 11 april 2016 om 20.00 uur.
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op
deze vergadering te vertegenwoordigen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter
Vaststellen notulen najaarsvergadering 2015
Plannen en mededelingen bestuur
Jubilarissen
Rondvraag

Agendapunten voor de ledenvergadering kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg nodig is,
kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.
Namens het bestuur,
Joke van Oudheusden, secretariaat VALTO
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Nieuws van de Technische Commissie

We gaan weer naar buiten!
(bijna) iedereen heeft een wedstrijdje buiten gespeeld om te oefenen. Ga vanaf nu ook lekker buiten trainen.
Check voor de zekerheid nog even de trainingstijden op de site!

Laatste oefenwedstrijden dinsdag 29 maart
Nog enkele oefenpotten a.s. dinsdag. Succes!
di 29/3 20:45
Phoenix 1 - VALTO 1
di 29/3 19:30
Phoenix 2 - VALTO 2
di 29/3 19:30
RWA A1 - VALTO A1
di 29/3 20:00
Sporting Delta B1 - VALTO B1

Van Doornenplantsoen
Van Doornenplantsoen
Landweg
Gravensingel

Afronding seizoen en blik naar volgend jaar
De TC is al weer enige tijd bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Voor de spelers geldt:
Datum
Rekening houden met
1 mei
Uiterlijk afschrijven komend seizoen.
Hopelijk niemand, maar mocht je besluiten om volgend jaar niet te spelen
laat dat dan weten via leden@ckv-valto.nl of rechtstreeks aan Joke van
Oudheusden. Blijf in elk geval overig lid en steun jouw cluppie!
5 mei
Hemelvaart toernooi bij Veo
De maand juni
Trainen jeugd in nieuwe samenstelling
18 juni
Toernooi voor aantal jeugdteams in nieuwe samenstelling
Juli
Wekelijkse looptraining o.l.v. Arco Poot op donderdagavond
4 Augustus
Eerste training voor VALTO 1, 2, A1, A2
15 Augustus
Eerste training voor VALTO 3,4,5, B1, C1, D1
22 Augustus
Eerste training overige teams.
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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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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

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
?

Herhaling berichten
Twee arbitrage talenten!
En ja hoor. Niet alleen zijn Thom Voskamp en Thijs Dijkstra beiden geslaagd voor hun KNKVscheidsrechters-diploma, ze hebben beiden ook de aantekening ‘Talent’ gekregen. Heel gaaf! Mannen,
beiden veel succes met jullie (extra) korfbal carrière.

Kevin Barnhard blijft bij VALTO!
Na dit seizoen als coach van B1 blijft Kevin bij VALTO, echter nu als speler bij de VALTO selectie. Kevin, we
zijn reuzeblij dat je je korfbalcarrière bij ons wilt vervolgen.

Vervanging in A1
Romee Valstar gaat een operatie aan haar knie tegemoet zien. Dat betekent dat ze voor een hele lange
periode in de revalidatie gaat. Pas in de loop van komende seizoen zien we Romee weer als speelster terug.
Heel veel succes Romee!
Romee’s plek in A1 wordt ingevuld door Esmee Binnendijk. Esmee, heel veel succes!
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Op het strand stil en verlaten…..
Niets doen is schadelijk voor je ontwikkeling. De hersens op standby zetten is nog schadelijker. Daarom was
ik blij dat plotseling allerlei spreekwoorden mij te binnen schoten die ook van toepassing zijn op de
korfbalsport en zeker op de wedstrijden die vanaf heden weer in de buitenlucht zullen plaatsvinden. Het gaat
vooral om waarschuwingen.
Goed gereedschap is het halve werk
Voor menigeen een open deur, maar….. Dat de korven en ballen van goede kwaliteit dienen te zijn is
vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de materiaalcommissie, maar voor goede en stevige schoenen
is de speler verantwoordelijk. Als de zool gaten begint te vertonen dan is de schoen aan vervanging toe.
Gaten in kousen zijn nog wel acceptabel, mits die niet in de gaten lopen.
De boog kan niet altijd gespannen zijn
Indien dat wel het geval is, dan zit je op de verkeerde vereniging. Voor zover mij bekend is doe je er dan
goed aan te verhuizen naar Delft of Den Haag.
Het gaat met vallen en opstaan
Als één spreekwoord eigenlijk ontstaan is uit het korfbal dan hebben we die nu wel te pakken. Helaas zien
we dit ook nog steeds in de zwaar getrainde selectieteams. Opvallend is wel dat de spelers naarmate ze in
een hoger team spelen de neiging hebben langer te blijven te liggen.
Zich uit de naad lopen
Dit is bij elke sport niet aan te raden. De kwaliteit van de kleding is soms dusdanig laag dat de naden er niet
meer in zitten. Voor je het weet sta je ongekleed in het veld en dat is vooral bij de gemengde korfbalsport
een te groot risico.
Voet bij stuk houden
Dit spreekwoord wordt me met de week duidelijker. De voet wordt stevig bij de paal gezet en ook dient de
voet eigenlijk voor de voet van de tegenstander worden gezet.
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Geduld is een schone zaak
Het is verstandig om geduldig te zijn. Neem gewoon genoeg tijd voor het uitvoeren van je speltaak. Helaas
worden enkele teams daar steeds meer de dupe van nu die te maken hebben gekregen met de schotklok.
Dat betekent herprogrammeren…..
Wat goed is komt snel
Op zich kan voor een team wel plezierig zijn…….. maar
Hardlopers zijn doodlopers
…zet me weer met beide benen op strand
Haastige spoed is zelden goed
Ook hiermee weet ik me even geen raad.
Daarom gaat To minstens zeven dagen nadenken en op zoek naar andere spreekwoorden die van
toepassing kunnen zijn op VALTO. Misschien zijn er wel lezers die met me mee willen denken. Stuur de
gedachten vooral naar de Bijblijver. Samen komen we vast tot schitterende oplossingen om de tweede
competitiehelft op het veld nog aangenamer te maken.
Vooruit nog ééntje bij het sluiten:
De beste stuurlui staan aan wal ofwel aangepast de allerbeste coaches staan aan de kant en dat
geldt meestal ook voor de spelers en speelsters. Nee, dat is niet waar…..de meest excellente en
alleswetende scheidsrechters heb ik nog nooit in het veld gezien. Ik heb in de vorige Bijblijver gelezen dat
daar binnenkort bij VALTO mogelijk (anders zeker te zijner tijd) verandering in zal komen. Wil je wel voldoen
aan het bekende spreekwoord dan liggen er mogelijkheden bij de roeiverenigingen in de omgeving. Je kunt
ook gewoon een eigen bootje kopen….jij plezier en de mensen aan de kant ook.
To Val

GIGAKANGOEROEDAG op 22 april 2016
Op vrijdagochtend 22 april 2016 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische kangoeroedag gaan
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een
grote glimlach op ons veld te zien spelen.
We beschikken dit jaar over 30 sportstudenten van het Mondriaan-College.
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers!
Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je
- kleuters begeleiden tijdens de spellen
- een bardienst draaien
- helpen bij het opbouwen
- dansers voor de openings-act
- informatietasjes maken
- de wacht houden bij de in-/uitgang
- of ben je social mediatijger
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com of stuur ons een appje.
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je
hierbij alle steun bieden!
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam Giga Kangoeroedag
Lieselotte Koole 06-21204621
Marja de Jong 06-28680218

Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte
uitgenodigd op de voorjaarsvergadering
van maandag 11 april 2016!
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Gezocht keukenpersoneel
Zaterdag 16 april hebben wij onvoldoende mensen voor in
de keuken (van 17.00-20.00 uur). Wie zou deze taak een
keer op zich willen nemen. Er hoeft op deze zaterdag géén
dagschotel gemaakt te worden, alleen patat en snacks
frituren.
Geef het snel even aan mij door dan kan iedereen op 16
april ook gewoon bij VALTO blijven eten!!
Ook ben ik nog op zoek naar mensen die op
woensdagavond 13 april van 18.30-21.30 kantinedienst
willen doen, tijdens de WK 2tegen2 bij VALTO!
Alvast bedankt, Mariëlle Ridder jbridder@caiw.nl

Barbezetting komende 2 weken
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 voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966

Datum

Dag

Tijdsduur

Bezetting 1

31 mrt

Do

19.00-23.30

2 april

Za

8.15-12.00

2 april

Za

11.00-14.00

2 april

Za

12.00-15.00

2 april

Za

15.00-18.00

2 april

Za

17.30-20.30

7 april

Do

19.00-23.30

Pim vd
Beukel
Sandra
Kortekaas
Annemieke
v Leeuwen
Helma
Stolze
Anne Marie
Barendse
Ryanne
Boeters
Ben v Duijn

9 april

Za

8.15-12.00

9 april

Za

12.00-15.00

9 april

Za

15.00-18.00

9 april

Za

17.30-20.30
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Bezetting 2

Bezetting 3

Ass
keuken

Keuken

Ingeborg v
Velthoven
Linda Stolk
Linda Hoogendonk
Nick Voskamp

Martin vd Wel
Hans Ridder

Irma
Koornneef
Erwin Kok

Annemieke Dukker

Lisette v Vliet

Janine Krapels

Barbara
Prins
Chantal
Stolze

Karin Valstar

Thelma
Jansen
Henk
Molenaar
Laura
Herbert

Ilse Korteland
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Niels vd Lingen
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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

Aan de wandel!
Het is al weer wat langer licht, de temperatuur lijkt boven 0⁰ te blijven en de bolletjes staan in bloei. Op
sportief gebied is het zaalseizoen bijna ten einde en spelen we over drie weken al weer de eerste
oefenwedstrijden op het veld.
We gaan dus lekker naar buiten met z’n allen! Niet alleen om te korfballen, ook om te wandelen. Want op
donderdag 31 maart start VALTO met een pilot om met een groep te gaan wandelen. Gewoon gezellig in
een ontspannen tempo en een leuke groep even genieten van de frisse buitenlucht.
We verzamelen in de Villa en gaan van daar uit een rondje van ca. 5 km / een uur wandelen. Een goede
stok achter de deur om ’s avonds toch nog even van de bank af te komen en de benen te strekken! Alle
VALTO-leden zijn van harte welkom, maar in het bijzonder ook de ouders, opa’s, oma’s, vrienden en
buren van VALTO leden.
Wat: wandelen
Wanneer: vanaf donderdag 31 maart elke donderdagavond
Hoe laat: 19.15 uur verzamelen in de Villa, 19.30 uur vertrekken
Hoe lang: ca. een uur / 5 km
Heb je zin om mee te wandelen? Stuur dan een mailtje naar groen-en-bloem@live.nl of vzkap@ckv-valto.nl
dan zorgen we dat we niet zonder je vertrekken.
e

De eerste keer betalen wij de koffie/thee achter af J. Tot de 31 !
Marjo, Gonnie en Rosanne

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
11 april 2016
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
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:
01-04
B1
27-05
08-04
C1
03-06
15-04
E1 + E2
10-06
22-04
E3+ E4
17-06
29-04
E5+ E6
24-06
06-05
geen schoonmaak
01-07
13-05
E7+ E8
08-07
20-05
F1+ F2
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest
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D1
D2
D3
D4
geen schoonmaak
B3
B2

Wedstrijdverslagen
VALTO speelt eerste oefenwedstrijden in de wind

Sponsor Martin Stolze B.V.
Na de laatste wedstrijden in de warme zaal stonden de teams vandaag, na het inspannende
trainingsweekend van vorige week, weer buiten voor de Villa met de haren in de wind. Het derde speelde
tegen de buren uit Maasland. In tegenstelling tot VALTO 3 bestaat ODO 3 voornamelijk uit oud eerste
spelers die dan ook hun ervaring goed wisten te gebruiken op het winderige veld. Bij VALTO 3 was Ruben K
weer terug van zijn langdurige voet blessure. De wedstrijd werd uiteindelijk door de Maaslanders binnen
gehengeld.
e
Tegenstander van VALTO 1&2 was Sporting Trigon 1&2 uit Leiden. Van deze Leidse ploeg speelt het 2 op
hetzelfde niveau als VALTO 2, maar Sporting Trigon 1 doet dat op een tree hoger als VALTO 1. Onder
leiding van de kersverse gecertificeerde scheidsrechter Thom gingen de reserves aan hun wedstrijd
beginnen. Ondanks dat er gestart werd met de nodige spelers die niet helemaal fit waren, wist VALTO 2 in
het eerste kwartier een 6-0 voorsprong te nemen. Pas daarna ging bij Sporting Trigon de deksel van de korf
en wisten zij met drie doelpunten op rij de voorsprong te halveren. Laurens maakte het verschil weer vier,
maar toen deden de Trigon dames een duid in het zakje en zorgden bij 7-6 voor de aansluiting. Na de
voortvarende start van VALTO werden de doelpunten naar het eind van de eerste helft schaarser. De wind
had regelmatig te veel grip op de schoten, waardoor er mooie afzwaaiers te zien waren. Het lukte de
Leidenaren drie minuten voor tijd langszij te komen bij 8-8. Met het doelpunt van Ron leek VALTO nog met
voorsprong de kleedkamer op te mogen zoeken, maar op slag van rust viel toch weer de gelijkmaker door de
korf.
De tweede helft zou Bart aan de kant blijven, omdat hij op de plaats van de zieke Niels K zou starten in
VALTO 1. Door de blessures in de 1-2 selectie was er een beroep gedaan op Ruben H om zijn plaats in te
nemen.
Aan dames kant bleven Lisanne en Nikki aan de kant en hun plaatsen werden ingenomen door Lotte en
Mariska. Ook de scheidsrechter werd vervangen, want Thom moest tenslotte nog even mee doen met
VALTO 1. In deze nieuwe samenstelling moest geprobeerd worden om een overwinning uit het vuur te
slepen. Beide ploegen hadden het duidelijk lastig met de extra handicap ten opzichte van de zaal. Door de
flinke wind over het veld kwamen er veel passes niet aan en waaiden er de nodige schoten langs de korf. De
doelpunten waren dan ook erg schaars in het tweede deel. Na zeven minuten wist Ruben de korf weer eens
te vinden, maar deze voorsprong werd weer weggewerkt door de gasten. Halverwege de tweede helft zette
Ron VALTO opnieuw op voorsprong, maar ook deze keer werd de voorsprong niet groter. Met de tweede
treffer van de gasten werd de wedstrijd even later afgefloten bij de 11-11 eindstand. Geen doelpunten regen,
maar een mooie oefenwedstrijd met de invloed van de elementen.
VALTO 1 startte zoals gezegd zonder Niels K, die thuis ziek in bed lag, maar met Thom naast Rob en Bart
weer naast Frank. De dames koppels bleven ongewijzigd met Judith en Manon in de eerste aanval en Ellen
e
en Naomi in de verdediging. Sporting Trigon 1, wat in de overgangsklasse D met Nieuwerkerk op de 3
plaats staat, moest duidelijk ook wennen aan de omstandigheden. Het duurde dan ook wel even voor er een
doelpunt viel. Het was Thom die na een minuut of vier voor het eerst de korf wist te vinden. Even later
besloot Rob eens een onderhandse doelpoging te doen, want er waren al veel schoten van hem over of
naast de korf gewaaid. Deze keer was het dan ook voor hem raak. Het Leidse vlaggenschip wilde het niet zo
ver laten komen als hun reserves en wisten nu ook de korf te vinden. Na ruim tien minuten was er met om en
om scoren een 4-2 tussenstand bereikt, waarna Frank met twee doelpunten de voorsprong verdubbelde. Na
de 7-3 van Thom halverwege de eerste helft wisten de gasten met drie treffers op rij weer aansluiting te
krijgen. Het bleef dus nog even spannend of VALTO met een voorsprong de rust zouden halen. Vijf minuten
voor rust viel de gelijkmaker door de korf bij 8-8, maar nog voor de thee wisten de vier heren van VALTO
allen nog een keer te scoren. Hierdoor kwam de ruststand op 12-8 te staan.
Het tweede deel verhuisde het publiek naar de Villa zijde van het veld, nadat de zon achter de wolken
verdwenen was wilde men liever uit de wind staan. In het vervolg van de wedstrijd zou VALTO deze
voorsprong niet meer uit handen geven. De gasten wisten wel het eerst te scoren na de rust, maar daarna
ging VALTO beginnen met het uitbouwen van de voorsprong. Thom en Bart maakte het verschil vijf, waarna
de gasten weer wat terug deden. Vijf minuten later was VALTO weggelopen van 14-10 naar 18-10 door
doelpunten van Rob, Thom en tweemaal Ellen. Zo leek de wedstrijd na tien minuten al weer gespeeld en
moest de coach van Sporting Trigon ingrijpen. Met de nodige wissels werd geprobeerd het tij te keren, maar
dit had niet het gewenste effect. VALTO wist uit te lopen naar 23-11 toen er nog ruim tien minuten te spelen
was en ging Marco over tot het wisselen van een aantal spelers. Judith en Manon waren afgelopen week
ziek geweest en waren nog niet helemaal fit aan de wedstrijd begonnen. Zij mochten naar de kant en in hun
plaats kwamen Lotte en Nikki binnen de lijnen. Even later mocht ook Bart naar de kant, want na negentig
minuten duelleren in de korfzone was zijn accuutje wel een beetje leeg. Laurens zou de laatste tien minuten
voor hem spelen. Door de ruime voorsprong verslapte de concentratie wel een beetje bij VALTO en vielen er
geen doelpunten meer aan Lierse zijde. Sporting Trigon zou de eindstand uit eindelijk op 23-15 zetten,
waarna we allemaal de warme kantine konden opzoeken. Dit was alvast een nuttige oefenwedstrijd met de
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eerste kennismaking met de wind en gelukkig het zonnetje. Er staat op dinsdagavond nog een
oefenwedstrijd voor VALTO 1&2 op het programma tegen Phoenix in Zoetermeer. Deze ploeg wist zich niet
te handhaven in de overgangsklasse in de zaal, maar staat op het veld gewoon in de middenmoot in
e
overgangsklasse A. Om 19:30 uur start de wedstrijd tussen de 2 teams aan het Van Doornenplansoen in
e
Zoetermeer. Kwart voor negen is het de beurt aan de 1 teams om zich in het zweet te werken.
Volgend weekend start het vervolg van de competitie weer met als eerste tegenstander K.V. Tilburg in
Tilburg. Dit is de eerste van de 7 finales die er wachten tot 28 mei in deze poule die wel erg dicht bij elkaar
e
ligt met 4 ploegen op de 2 plaats.
Arno van Leeuwen.

De wedstrijd van net-niet, Excelsior D1 - VALTO D5.
Daar stonden wij dan, zaterdagochtend half elf bij Excelsior in Delft voor de eerste (oefen)wedstrijd buiten!
Het hele team was aanwezig, evenals Danny en Marije. Het was zonnig, maar wel winderig. Hoe zou het
team D5 daar mee om gaan?
De wedstrijd begon om elf uur, en het spel golfde heen en weer. De teams leken aardig aan elkaar
gewaagd. Er kwamen niet veel kansen, maar opeens zag Marit kans om de bal toch in de korf te gooien.
Maar helaas, afgekeurd. Even later kreeg Excelsior D1 een klein kansje, en ja hoor de bal ging erin: 1-0 voor
Excelsior. Daar bleef het bij in het eerste kwart.
In het tweede kwart ging VALTO in de aanval, en waren het meest aan de bal. Maar Excelsior verdedigde
goed, zodat er niet werd gescoord.
Na de pauze bleef VALTO in de aanval en kon vaak op de korf richten. Maar of dat nu door de wind kwam,
wij weten het niet, de bal wilde er niet in.
Totdat opeens een schot van Marit toch de korf in waaide: 1-1!
Inmiddels zijn wij in de laatste kwart aanbeland en nog steeds is VALTO goed op dreef en het meest in
balbezit. Toch weet Excelsior nog te scoren, zodat het 2-1 wordt. De verdediging door Excelsior is inmiddels
ook niet mis, dus Guillermo probeert het maar eens vanaf ongeveer de middellijn. De bal gaat erin! 2-2 en de
spanning is weer helemaal terug. De bal gaat heen en weer tussen de teams, en Excelsior weet een keer op
de korf te richten, en de bal gaat erin. 3-2. VALTO blijft volhouden,
raakt de korf meerdere keren maar ook nu gaat de bal er net niet in, terwijl Excelsior toch nog een keer weet
te scoren. Wat de eindstand op 4-2 brengt.
VALTO D5 heeft fantastisch gespeeld, goed verdedigd en veel kansen gehad om te scoren maar net-niet
gewonnen.
Fam. Molenaar

KVS D3 – VALTO D3
Zaterdag hadden wij een oefenwedstrijd bij KVS. Marith ging mee als invaller. We wisten al dat het geen
hele moeilijke tegenstander zou worden. Maar ja, je moet wel doelpunten scoren om te kunnen winnen. We
begonnen met Sanne, Ilse, Jens en Bas in de aanval en Lisa, Alicia, Marith en Daan in de verdediging. Al vrij
snel maakte Sanne een mooie doorloop en stond het 0-1. Daarna gooide Sanne een mooie bal naar mij
omdat ik vrij stond achter de korf. Nou ja, dat probeerde ze. Maar de bal raakte de korf. Sanne rende snel
achter de bal aan, ving hem en maakte weer een mooie doorloop, 0-2. Dit was echt een heel grappig
doelpunt! Halverwege de eerste helft kwam Luke erin voor Marith. Gelijk ging Bas eruit want die had een
zere enkel. Dus Marith ging er in het andere vak gelijk weer in. Met rust stonden we 0-4 voor. Eigenlijk ging
de eerste helft niet heel erg goed, we gingen proberen om het in de tweede helft beter te doen. Eigenlijk ging
het met mij ook niet goed, want ik had buikpijn. Maar er waren geen wissels meer dus ik heb toch de
wedstrijd uitgespeeld. Maar rennen ging eigenlijk niet zo goed. In de eerste aanval van de tweede helft
werden echt heel veel doelpunten gescoord. In de laatste aanval werden ook nog doelpunten gemaakt. Ook
lieten wij er nog eentje door. De uitslag werd hierdoor 1-12. De doelpuntenmakers waren Sanne (5), Jens
(2), Marith (2), Ilse (1), Alicia (1), Lisa (1). Jammer genoeg niet iedereen gescoord. In de competitie zullen
we vast niet zulke makkelijke tegenstanders krijgen. Maar hopelijk gaan we daar ook veel doelpunten maken
en ook veel winnen! Zaterdag beginnen we tegen Die Haghe D3, hopelijk ben ik dan weer helemaal fit.
Groetjes, Ilse
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VALTO E4 – KVS E4
Vandaag spelen we een oefenwedstrijd op het veld. Het is weer even wennen buiten, maar het is stralend
weer. Er staat wel een flinke wind, maar de zon schijnt en we hebben er zin in!
Maaike heeft al een wedstrijd ingevallen en bij ons valt Estelle in voor Igor.
In de eerste 10 minuten gaat het overspelen naar elkaar al goed en gooien we 3 keer raak. De tegenstander
scoort ook een keer. In de volgende 10 minuten wordt er ook 3 keer gescoord door ons, we gaan met 6-1 de
rust in. In de kantine is een gezellige kinderhoek gemaakt en bij ons glaasje limonade zitten we met z’n
vijven op een rij even lekker te kleuren. Dat is nog eens uitrusten!
Na de rust scoren we er nog 4; leuk! Iedereen heeft er vandaag 1 of meer gescoord; Sven zelfs 4 keer! De
tegenstander kwam er niet meer aan te pas en de eindstand was dan ook 10-1.
’s Middags werden we ook nog gehuldigd, omdat we in de zaal kampioen waren we geworden en we kregen
allemaal een medaille. Wat een leuke dag voor de E4. Succes met de komende wedstrijden!!
Groetjes van Ineke, de moeder van Yara.

KVS Maritiem F2 tegen Valto F2
Op een prachtige zonnige nog stille zaterdag verzamelde de F2 bij Valto met Lenne als invalster voor Sara.
Hopelijk waren de zonnepanelen al aangesloten. Die lagen namelijk mooi te 'shinen'. Top gedaan
vrijwilligers!!
Nadat we het Scheveningse veld hadden bewonderd (de ouders dan) en de ganzen en eenden hadden
verjaagd konden we beginnen. De lange broeken bleven aan want het waaide hard en de beloofde 15
graden was het nog lang niet. De F2 was flink langer dan KVS en in het eerste kwart wist het hele team
Jasmijn goed te vinden: 0-3. De super speler van KVS mocht erin. Het tweede kwart ging ook goed tegen de
vijf van KVS. Lenne en Isis brachten de stand op 1-6. Even een sinasje in de rust en dan weer snel verder
om warm te blijven. Het overspelen ging steeds beter en Toon en Lenne vonden de korf. Frenk verdedigde
super onder de korf tegen twee man! 2-8. Het laatste kwart was de puf wel een beetje op. Misschien door de
koude wind of door de leuke speeltuin naast het veld :-) KVS kwam op stoom. Gelukkig hield Elise het
hoofd koel en de voeten warm. Zij scoorde de laatste van de wedstrijd: 6-9. Goed gewerkt F2: het
overspelen gaat steeds beter en jullie zijn een echt team. De F2 heeft weer zin in een mooi buiten seizoen.
Lenne, bedankt voor het invallen en Dita voor het coachen.
Groeten Jasmijn en Anita

Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte
uitgenodigd op de voorjaarsvergadering
van maandag 11 april 2016!
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Beste korfballiefhebbers uit het Westland
CKV VALTO organiseert woensdag 13 april 2016 een WK (Westlands Kampioenschap) 2 tegen 2 korfbal
voor de A en B jeugd! Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner
strijden tegen een ander koppel. Om het uitdagend te maken hebben we de regels een beetje aangepast….
Maar die vertellen we jullie pas 13 april!
De inloop van het evenement start om 18:45. Om 19:00 zullen de eerste wedstrijden gespeeld worden en
om 21:00 zal het evenement ongeveer klaar zijn.
Ook de A en B teams van CKV ONDO, CKV Dijkvogels en ODO Maasland zijn van harte welkom!
Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar www.ckv-VALTO.nl/wk2tegen2 en schrijf je in!
Let op: Er mogen maximaal 10 teams deelnemen!!!
Voor vragen of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar: wk2tegen2@ckv-VALTO.nl.
[OPGELET: NOG MAAR 1 AANMELDING BESCHIKBAAR, DUS WEES ER SNEL BIJ!]
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Woensdag 6 april 2016
20:00

Weidevogels 3 - VALTO 4

Merenveld

veld 1 (40*20)

EJ. Mudde

Zaterdag 9 april 2016
15:30
14:00
12:30
15:30
15:00
17:00
15:30
17:00
12:30
17:00
11:15
15:00
12:20
10:30
11:30
14:00
11:00
09:30
14:00
10:00
10:00
10:00
11:45
10:00
09:00
11:00
10:00
09:00
09:00
09:30
10:00

VALTO 1 - Victum / War Child 1
VALTO 2 - Victum / War Child 2
VALTO 3 - Vlaardingen 3
DES 5 - VALTO 4
Avanti 6 - VALTO 5
VALTO 8 - GKV 5
Fiks 6 - VALTO 7
Excelsior 5 - VALTO 6
VALTO A1 - Fortuna A2
VALTO A2 - DES A3
VALTO B1 - Nieuwerkerk B1
VALTO B2 - De Meervogels B3
SEV B1 - VALTO B3
VALTO C1 - Vriendenschaar C1
VALTO C2 - KVS / Maritiem C2
ONDO C3 - VALTO C3
PKC / SWKG D1 - VALTO D1
VALTO D2 - Tempo D2
VALTO D4 - ODO D2
KVS / Maritiem D2 - VALTO D3
Dijkvogels D3 - VALTO D5
VALTO E1 - ONDO E4
ONDO E1 - VALTO E2
VALTO E3 - DKC E1
VALTO E4 - VEO E1
Fortuna E1 - VALTO E5
VALTO E7 - Dijkvogels E3
De Meervogels E4 - VALTO E6
VALTO E8 - Achilles E3
Futura F1 - VALTO F1
KVS / Maritiem F2 - VALTO F2

De Zwet
De Zwet
De Zwet
Biesland
De Groene Wijdte
De Zwet
Voscuyl
Biesland
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Duivestein
De Zwet
De Zwet
Juliana Sportpark
Oostpolder
De Zwet
De Zwet
Cas van Dijkpark
Veld Dijkvogels
De Zwet
Juliana Sportpark
De Zwet
De Zwet
Kruithuisweg-Oost
De Zwet
Vernedesportpark
De Zwet
Stokroosveld
Cas van Dijkpark

veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 3 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (gras)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2c (40*20)
veld 4 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1c (24*12)
veld 3 (gras)
veld 1a (24*12)
veld 1a (24*12)
veld 2 (60*30)
veld 1b (24*12)
veld 1 (40*20)
veld 1b (24*12)
veld 1 (40*20)
veld 2 (60*30)

WPA. Blok
Jorrit de Grutter
R. Pardoen
P. Paulus
Niels van der Lingen

Chris Hermans
Steven Vijverberg
P. van Tiggelen
Dennis Voskamp

Mark van Geest

Rob de Ruiter
Inge van Dalen

Anne-Roos van Geest
Vera van der Eijk
Max Hulsebosch
Joyce Meijer
Julia Keijzer

Zaterdag 16 april 2016
14:30
13:00
13:00
11:30
12:30
11:00
14:30
12:30
11:00
10:15
10:00
09:00
10:00

DES 1 - VALTO 1
DES 2 - VALTO 2
Nikantes 2 - VALTO 3
VALTO 4 - GKV 4
VALTO 5 - Achilles 5
VALTO 8 - VEO 5
DES 6 - VALTO 7
Fiks 5 - VALTO 6
Avanti A1 - VALTO A1
Oranje Wit B1 - VALTO B1
VALTO E1 - Meervogels E2
Refleks E1 - VALTO E2
VALTO E4 - Phoenix E1
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Biesland
Biesland
Botreep
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Biesland
Voscuyl
De Groene Wijdte
Stadspolders
De Zwet
Prinses Irene
De Zwet
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veld 3 (40*20)
veld 3 (40*20)
veld 1 (60*30)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 7 (40*20)
veld 1 (gras)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1a (24*12)
veld 3 (60*30)
veld 1b (24*12)

J. Onstwedder
R. Peters
Bas de Jong
clubsr Dijkvogels
Luuk van Staalduine

M.A. van Bentum
Kees de Feijter
Marja de Jong
Lisanne Onck
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