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Viva la Villa
Wat was het afgelopen zaterdag een topdag! Voor sommigen begon hij vroeg, maar door het toen al lekkere
zonnetje was het prima te doen. Er zou de hele dag wel een bui in de lucht hangen, maar uiteindelijk in Delft
aan de grond komen heb ik van een aantal Valto 5 spelers mogen vernemen. De natte onderbroeken waren
echter snel weer droog als je op het terras, dan wel langs de lijn plaats zou nemen.
Daar eenmaal gesettled, was het genieten van wat er zich in en om de kantine, onze Villa Valto, afspeelde.
Sowieso kan ik nog iedere dag genieten van onze accommodatie. Belangrijk als thuishonk, gezellig qua
inrichting en met mooie faciliteiten. En afgelopen week werd de buitenkant en terras weer eens flink schoon
gemaakt door sponsor JG Sproeibedrijf. Hoewel het binnen natuurlijk altijd beter kan, krijg ik nog iedere
week complimenten over de inrichting en sfeer die het met zich meebrengt. Het past bij Valto en haar leden.
En wat het nog mooier maakt is dat het door onszelf is gerealiseerd, uiteraard met een beetje hulp destijds.
Als je wat rondkeek, zag je van alles gebeuren. Wedstrijden, spelende kinderen, trotse ouders, fanatieke
volwassenen, relaxte vrienden en aan het einde van de middag een vol terras, gezellige drukte met een
lekkere dagschotel in een prima zonnetje. Maar je zag ook een aantal kampioenen voorbij komen. Na Valto
E1, werden Valto D3, C2, B2 en A2 deze week kampioen. Van harte gefeliciteerd! Nog meer blije gezichten
en trotse ouders. We gaan jullie komende einddag weer huldigen, jullie hebben het verdiend. En misschien
komen er nog meer bij ...
... want ook te zien was Valto 1. Onze Lierse Trots (net als alle andere teams overigens) speelde namelijk
weer een heerlijke wedstrijd. In de zon, met veel publiek en de harde kern die er weer een feestje van
maakte en er mede voor zorgde dat winst werd binnengehaald. Publiek is en blijft van groot belang, een
dipje in de wedstrijd wordt het snelst omgebogen naar een piek door de aanwezigheid en aanmoedigingen
langs de kant. Daarom vraag ik jullie allemaal, als je zelf niet hoeft te spelen, als je zaterdagmiddag zin hebt
in een oranje feestje ... bestel een kaartje voor de bus, kom in het oranje, neem je sjaal mee (of koop er
eentje in de webshop), smeer die keel en stap in, want zaterdag zou wel eens de boeken in kunnen gaan als
een memorabele dag. Zo'n dag waarvan later wordt gezegd "Daar had je bij moeten zijn".
Tenslotte nog even aandacht voor twee mooie Villa-Valto-momenten. De eerste tijdens de einddag. Geef je
nog snel op voor de BBQ door jouw menu in de webshop te bestellen en ook voor het duo-schot-toernooi,
via het inschrijfformulier op de site. Aanmelden kan tot 3 juni! Daarnaast het NK voor B-jeugd waarmee we
ons Villa-seizoen afsluiten. Valto organiseert dit toernooi en we hebben daar wat hulp bij nodig, kijk op de
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intekenlijst in de hal, in deze Bijblijver en op de website voor wat jou leuk lijkt om te doen. Er is van alles wat.
Ben je nog te jong, maar wil je wel iets leuks doen tijdens het NK bij Valto? Dan kun je je nog inschrijven
voor de clinics (gratis) gegeven door coach van Valto 1 Marrien Ekelmans en een aantal selectiespelers.
Daarvoor en daarna kun je lekker springen op de luchtkussens in de sporthal of de wedstrijden kijken. Het
wordt één groot feest.
Wat kan het leven toch mooi zijn, laten we het (be)leven!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Programma 27 mei

Opstellingen 27 mei
Selectie in onderling overleg
VALTO 3 – TWIST 3 (15.00)
Aanwezig: 14.15 uur
Heren: Michael, Daniel, Thomas, Derk, reserve heer
Dames: Manon, Joyce, spelende dame, spelende dame, reserve dame
VALTO 4 – KCR 4 (12.15)
Aanwezig: 11.30 uur
Heren: Rob, Kees, Frank, Ruben, Niels, Laurens, Roland
Dames: Laura, Antoinet, Ellen, Denise, reserve dame
VALTO 5 wordt verplaatst
Pernix 6 - VALTO 7 (10.00)
Vertrek: 08.45 uur
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Bo
Dames: Petra, Ria, Gerda, Marije, Nathalie?
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Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om
wedstrijden te fluiten
Ik was niet tevreden over het plaatje. Vanaf nu in Bijblijver en Twitter
een andere gemaakt. Zie hier links.

•

•
•

•

Afgelopen week
• Bleek de wedstrijd van Valto 3 opeens op dinsdagavond te
staan. Zonder aanwijzing L. Gelukkig was onze Thijs de redder in
nood. En dat niet alleen volgens mij boekte Valto 3 de eerste
overwinning sinds heel lange tijd tegen ODO 3.
• Thijs nam afgelopen zaterdag Valto D1 voor zijn rekening.
• Jan heeft Veo 2 laten schieten en is lekker met Twan en zijn
ouders gaan vliegen. Wel heeft Jan ’s morgen nog Valto C1 voor zijn
rekening genomen. Leuke en spannende wedstrijd met een goed
resultaat J.
Rick en Alex hebben Top tegen Top gefloten. Grappig Sassenheim tegen Arnemuiden. Top (S)
heeft maar met 1 punt verschil gevonden. Geen bijzondere wedstrijd en Rick vertelde dat de
topclubs het veld niet bijster interessant vinden. Zorgelijke ontwikkeling.
Ruben had andere zaken te doen en is niet naar Gemini geweest. Gelukkig hebben we het quotum
al!
Cock heeft vorige week een spannende pot tussen RWA en DES gefloten. Met een uitslag 14-14.
Volgens mij is gisteren RWA trouwens kampioen geworden! Ook had Cock een scheidsrechter
beoordeeld bij de wedstrijd KOAG – Viko. Ook dat werd een gelijkspel 15-15. De scheidsrechter floot
een prima wedstrijd gefloten, enig nadeel was de vele regen…
En zover ik weet afgelopen weekend weer 2 wedstrijden.
Pierre had zijn werkzaterdag maar kon gelukkig wel nog net van Valto 1 genieten.

Komend weekend
Ik heb de laatste weken een paar keer gekeken naar de aanwijzing en wat er uiteindelijk gefloten wordt. Ik
vraag me af of het zinvol dit nog aan te kondigen.
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Uitslagen 20 mei 2017

Nabeschouwingen afgelopen week
De selectie trad dit weekend aan tegen de selectie van Excelsior uit Delft. Het eerste van Valto staat nog
steeds gedeeld bovenaan samen met ONDO (M). Het tweede is helaas al gedegradeerd, maar alles was er
aan gelegen om in ieder geval op eigen veld, voor eigen publiek nog een keer vol er voor te gaan.
Als eerste was het dan ook de beurt aan het tweede. Excelsior heeft een goede ploeg en had ook nog de
keuze gemaakt om wat spelers in het tweede op te stellen, om zo het tweede te laten handhaven. Dat
Excelsior een maatje te groot was voor het tweede bleek wel. Het zou wel een zeer aantrekkelijke wedstrijd
worden met veel doelpunten aan beide kanten. Het tweede moest Excelsior wel laten gaan en de 17-26
uitslag was dan ook niet onterecht.
Dan was het de beurt aan VALTO 1. De belangen bij het eerste waren levensgroot. Zoals gezegd deelt men
de koppositie met ONDO (M), dat zaterdag zou winnen van Vitesse (B). Er moest en zou dus gewonnen
worden, om dat ene doel weer een stapje dichter bij te brengen. Dat dit wellicht wat spanning met zich mee
bracht, was ook te zien. Het ging nog niet allemaal even soepel en Excelsior kon de gehele wedstrijd goed
mee blijven doen. Het was echter meer dan duidelijk dat Valto er alles aan wilde doen om de winst binnen te
slepen, om zo in ieder geval koploper te blijven. Deze werklust heeft men 70 minuten lang op de mat gelegd,
waardoor uiteindelijk in de slotfase dan toch het beslissende gat geslagen kon worden. Door de 20-16
overwinning deed Valto wat het moest doen. ONDO won dus ook, waardoor beide ploegen de koppositie
blijven delen. Valto trekt volgende week naar het Zeeuwse voor de wedstrijd tegen middenmoter Fortis,
terwijl ONDO(M) het op gaat nemen in Zwijndrecht tegen nummer 2 Albatros. Albatros kan zelf ook nog
kampioen worden, dus er zal geen twijfel kunnen bestaan over de inzet van de nummer 2 van de ranglijst.
Mocht Valto winnen volgende week, staat men sowieso bovenaan. Wanneer ONDO ook wint zal er een
beslissingswedstrijd volgen. Mocht ONDO niet winnen en VALTO doet dit wel, is promotie naar de
overgangsklasse voor het eerst in het bestaan een feit. Roep dus iedereen op om ons vlaggenschip
volgende week te steunen in Oost-Souburg, om er zo voor te zorgen dat het in ieder geval niet aan Valto
gaat liggen dit weekend.
VALTO 3 speelde ook tegen Excelsior, maar deed dat in Delft in plaats van in De Lier. Het derde behaalde
midweeks de eerste punten van het seizoen in de derby tegen ODO. Het vervolg hierop moest komen op het
veld van Excelsior. Het derde kon ook goed meekomen met de Delftenaren, en tot 9-7 leek er nog van alles
mogelijk. Daarna leek het wel of Excelsior hun mand iets groter had gemaakt, want de goals volgden elkaar
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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

ineens in rap tempo op. De teller stokte uiteindelijk bij 25 goals tegenover de 9 goals van VALTO.
VALTO 4 kon in Krimpen een voorschot nemen op het kampioenschap. Dan moest er wel gewonnen
worden van directe concurrent KOAG. KOAG had op voorhand één punt meer dan VALTO, een gelijkspel
was dus niet voldoende voor VALTO. Dit was ook duidelijk voor de mensen van VALTO 4, want zij vlogen er
direct vol in. Dat het vandaag echter niet allemaal even soepel zou gaan was ook al snel duidelijk. KOAG
heeft een geslepen ploeg, en VALTO had moeite om in het ritme te komen. Dit bleek ook uit het lage aantal
doelpunten dat het vierde zou maken deze middag (12). KOAG hoefde zelf ook niet tot grote hoogte te
stijgen om het vierde op afstand houden, want door de 14-12 overwinning van KOAG hebben zij zich
gekroond tot de kampioen.
VALTO 5 ging op bezoek bij de koploper uit de poule. De studenten van Paal Centraal verloren tot nu toe
slechts één wedstrijd. De ploeg van Paal Centraal is een jonge ploeg, die 2x per week traint. Dit kan niet
gezegd worden van Valto 5, dat het meer dient te hebben van ervaring en handigheidjes. Dat er geen maat
staat op Paal Centraal was wellicht op voorhand al bekend en dit bleek ook afgelopen zaterdag. De
studentenploeg ging freewheelend naar een 23-11 zege.
VALTO 6 nam het in Pijnacker op tegen het dertiende (!) team van Avanti. Het zesde staat in de
middenmoot, evenals Avanti. Op voorhand leek het dus een spannende wedstrijd te gaan worden. De
wedstrijd zou inderdaad ook erg spannend worden. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreedte toe en er
werd strak verdedigd en fel aangevallen. Na 70 minuten korfbal zorgde dit er voor dat men lekker bezig was
geweest, maar dat er qua stand weinig veranderd was. De stand was namelijk 15-15, net als bij het begin
van de wedstrijd dus een gelijke stand.
VALTO 7 speelde op eigen veld tegen middenmoter GKV uit Den Haag. Ook deze wedstrijd ging erg gelijk
op en ook dit was wel te verwachten. Beide ploegen staan in de middenmoot en de behaalde resultaten zijn
ook vergelijkbaar. Onder redelijke omstandigheden werd een leuke pot neergezet die werd afgefloten bij een
11-11 stand.
VALTO 8 zag haar wedstrijd verplaatst worden naar 31 mei.
A-jeugd
VALTO A1 speelde de laatste thuiswedstrijd van het veldseizoen, tegen Meervogels A1. Voor de vierde keer
stonden deze teams tegen over elkaar en al drie keer wist VALTO te winnen (27-22, 27-13 en 20-10). Dit
keer werd het een minder makkelijke overwinning, omdat VALTO vooral tegen zichzelf aan het korfballen
was. Uiteindelijk werd het 19-16. Omdat beide concurrenten (Vitesse en Achilles) ook hun wedstrijd wisten te
e
winnen, rest voor VALTO de 2 plek, als zij zaterdag uit tegen KVS weten te winnen. Achilles en Vitesse
gaan aankomende zaterdag in een onderling duel uitmaken wie de kampioen wordt.
VALTO A2 speelde thuis hun kampioenswedstrijd tegen concurrent Meervogels A3. Uit werd het een
gelijkspel, 15-15, en nu was winst noodzakelijk om het kampioenschap binnen te halen. De hele wedstrijd
heeft VALTO aan de goede kant van de score gestaan, en zo werd het een vrij makkelijke overwinning: 14e
9. Hiermee werd het 3 kampioenschap van het seizoen binnen gehaald, en heeft de A2 nog altijd geen
wedstrijd verloren dit seizoen. A.s. zaterdag staat de laatste wedstrijd op het programma, uit tegen ONDO
A3. Thuis werd hier met 12-8 van gewonnen. Gaat het lukken om de ongeslagen status te behouden?
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Maassluis B2. Na twee gewonnen wedstrijden en twee verloren wedstrijden
had de B1 het kampioenschap (onverwacht) nog in eigen hand. Thuis werd er met 9-5 van Maassluis
gewonnen, dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Echter een strijdbaar Maassluis verraste het
minder scherpe VALTO, waardoor er de hele wedstrijd achter de feiten aan werd gelopen. De tijd was tekort
om de achterstand nog goed te maken en zo werd er met 9-8 verloren. Concurrent KCR wist wel te winnen
en zo is een kampioenschap niet meer mogelijk. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen kampioen KCR B2
e
en moet er gewonnen worden om in de 1 klasse te kunnen blijven. Uit werd in de laatste minuut verloren:
12-11.
VALTO B2 speelde thuis haar kampioenswedstrijd tegen DES B2. Uit werd er in de laatste seconde van de
wedstrijd verloren, dus de B2 was gebrand op sportieve revanche en daarmee natuurlijk het kampioenschap.
VALTO was duidelijk de betere ploeg en de overwinning kwam geen moment in gevaar. Uiteindelijk werd het
8-4 en was ook de B2 kampioen! A.s. zaterdag mag er, voor de statistieken, nog een wedstrijd gespeeld
worden uit tegen IJsselvogels B2. Thuis werd er met 12-8 gewonnen.
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B4. Thuis werd er met 5-7 van deze ploeg verloren, maar omdat dit de
enige punten waren die Avanti had weten te behalen, zou er misschien wel iets mogelijk zijn tegen dit team.
Maar helaas was ook dit keer Avanti net even de betere ploeg en lukte het niet om de punten mee naar huis
te nemen. Het werd 10-7. A.s. zaterdag speelt de B3 haar laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen
ONDO B4. Uit werd er knap van deze ploeg gewonnen, 4-8. Gezien de stand heeft ONDO het daarna beter
e
gedaan, want ONDO staat 2 met 6 punten uit 5 wedstrijden, terwijl VALTO B3 pas 2 punten heeft gehaald.
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C-jeugd
Valto C1 kreeg Avanti C1 op bezoek. Uit was hier gelijk tegen gespeeld en ook deze wedstrijd ging het gelijk
op. Tot het laatst bleef de wedstrijd spannend. Een paar minuten voor tijd wist Valto op 8-7 voorsprong te
komen. Dit probeerde Valto goed uit te spelen. Avanti kreeg nog wel een aanval maar door slordig spel
kwam hier geen goede kans meer uit. Hierdoor bleef de 8-7 op het scorebord staan. Maassluis wist ook weer
te winnen dus volgende week tegen Maassluis is het erop of eronder. Winst betekent kampioen en een ticket
voor het NK. Zet hem op jongens en meiden!
Valto C2 ging naar GKV om het kampioenschap te beslissen. Gezien de uitslag was dit geen hele moeilijke
opgave. Er werd met 3-9 gewonnen en daardoor is de C2 door niemand meer bij te halen in deze poule. De
C2 is hiermee voor de 3e keer dit seizoen kampioen geworden. De taart zal er niet minder lekker om
gesmaakt hebben. Komende week staat er nog 1 wedstrijd op het programma: Olympia C4 komt naar De
Lier. Als hier van gewonnen wordt, is het wel de eerste keer dat de C2 kampioen wordt door alle wedstrijden
te winnen. Nog een leuke uitdagen dus voor zaterdag!
Valto C3 kreeg Thor op bezoek. Uit was het nog een spannende wedstrijd die in 8-10 winst voor Valto
eindigde. Nu had Thor de 1e helft niets te vertellen waardoor Valto makkelijk uit kom lopen naar een 8-0
voorsprong in de rust. In de rust was Thor blijkbaar op scherp gesteld want ze kwamen heel anders weer het
veld op: veel feller! Daardoor scoorde Thor in de tweede helft nog een paar doelpunten en werd de uitslag
12-3. Fortuna wist te winnen van Koag waardoor Valto 2e staat in de poule. De C3 is al klaar met spelen. Als
Fortuna volgende week verliest van Thor, is de C3 alsnog kampioen. Een hele kleine kans dus!
Valto C4 ging naar Dubbel Zes in Den Haag. Thuis werd ruimschoots gewonnen van deze ploeg dus de
verwachtingen waren hoog gespannen. De wedstrijd begon ook goed met een 0-1 voorsprong voor Valto.
Daarna ging Dubbel Zes los en viel het ene na het andere doelpunt aan hun kant. Na 50 minuten stond er
een uitslag van 13-5 op het scorebord in het voordeel van Dubbel Zes. Zaterdag aanstaande spelen jullie de
laatste wedstijd tegen HKV C3. Uit werd hier 2-6 van gewonnen. Eens kijken of dit herhaald kan worden en
dat zo het seizoen winnend afgesloten wordt!
D-jeugd
Valto D1 speelde thuis tegen Refleks D1. Uit werd hier van verloren en ook deze keer kon Valto geen vuist
maken. Refleks was sterker en won met 8-11. Dit was de laatste wedstrijd voor de D1 dit seizoen. Ze
eindigen in de poule op een 3e plaats, voor Meervogels D1.
Valto D2 speelde de return tegen koploper Vitesse. Uit bleek deze tegenstander letterlijk en figuurlijk een
maatje te groot en ook deze keer lukte het niet om voldoende tegenstand te bieden voor een overwinning. Er
werden wel meer doelpunten gemaakt dan in de eerste wedstrijd, 4 om precies te zijn. Vitesse maakte er 10
waardoor het 4-10 werd. Komende zaterdag gaat Valto op bezoek bij KCC die nog kans maken op het
kampioenschap.
Valto D3 ging naar 's-Gravenzande om het kampioenschap binnen te halen. Ondo kon bij winst ook nog
kampioen worden en dat was te merken aan de tegenstand die ze gaven. Daarbij kwam wellicht wat
spanning bij onze D3 waardoor het een moeizame wedstrijd werd. Valto kreeg kans op kans maar ze rolden
allemaal er net naast, overheen of zelfs weer uit. Pas in de laatste minuten werd de wedstrijd beslist door de
3-5 te scoren. Dit was ook de eindstand. Valto kon terug naar De Lier voor een heerlijke taart in de eigen
Villa!
Valto D4 moest winnen van Excelsior om zicht te blijven houden op het kampioenschap. Uit werd er nog met
17-7 verloren. Deze keer was Valto scherper en feller. Tot aan rust ging de wedstrijd gelijk op. Na rust nam
Valto een sprintje in de score waardoor ze uitliepen naar een royale voorsprong die ze niet meer uit handen
gaven. Er werd met 10-7 gewonnen. Volgende week is winst tegen VEO nodig om het kampioenschap te
kunnen vieren. Dit VEO zijn jullie dit jaar al 3x eerder tegen gekomen en alle keren werd er ruim gewonnen.
Winst moet dus zeker mogelijk zijn! Zet hem op D4!
E-jeugd
VALTO E1 heeft afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld tegen Fortuna. Valto E1
was vorige week natuurlijk al kampioen geworden, maar door de winst van afgelopen zaterdag zijn jullie ook
nog eens ongeslagen kampioen geworden! Super knap gedaan! Jullie creëerden veel kansen tegen Fortuna,
alleen hadden jullie wat moeite met afronden. Toch wisten jullie er een mooie 8-11 overwinning uit te slepen!
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Phoenix E1. Het was een erg spannende wedstrijd en het
ging lange tijd gelijk op, maar helaas was Phoenix net een tandje beter en dus ging de winst naar de
tegenstander. Eindstand 10-7. Aanstaande zaterdag staat de strijd om de tweede plaats in de poule op het
programma tegen Excelsior! Succes!
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO. Jullie gingen lange tijd gelijk op, maar helaas kwamen
e
jullie niet zo scherp uit de rust en vlogen er zo vijf tegendoelpunten in. Helaas wisten jullie dit in de 4 helft
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niet meer recht te trekken en werd het uiteindelijk 9-13 voor ONDO. Aanstaande zaterdag staat jullie laatste
wedstrijd op het programma tegen Olympia E1. Zet ‘m op meiden!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag de strijd om de eerste plaats tegen ODO E3. Het was een
spannende wedstrijd en ODO kwam ook al snel op een voorsprong. Maar VALTO kwam terug en wist zelfs
op voorsprong te komen en uiteindelijk te winnen met 5-8! Super knap! Dit zorgt ervoor dat jullie aanstaande
zaterdag kampioen kunnen worden!! Jullie spelen om 9 uur thuis tegen ALO. Heel veel succes!
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen DES E2. Bij winst zouden ook jullie nog kampioen kunnen
worden. En jullie hebben gewonnen!! Met 13-6. Super knap gedaan! Het was wederom een echte
teamprestatie! Dus nu staat aanstaande zaterdag de kampioenswedstrijd op het programma om 9 uur thuis
tegen koploper Die Haghe. Jullie staat nog 1 puntje achter, dus bij winst zijn jullie kampioen. Zet ‘m op!!
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna E7. In het begin kwamen jullie al snel op een 0-2
achterstand, maar jullie hard geknokt om terug te komen en wisten uiteindelijk zelfs te winnen met 4-3. Knap
gedaan! Aanstaande zaterdag staat ook jullie laatste wedstrijd op het programma tegen Weidevogels.
Succes!
F-jeugd
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Phoenix F1. Bij winst van Phoenix zouden hun kampioen zijn,
maar ook jullie hadden nog een kans om kampioen te worden. Dus hebben jullie er erg hard voor gewerkt!
En dat harde werken is beloond met een 7-9 winst!! Nu staan jullie 1 punt achter Phoenix, maar Phoenix
heeft een wedstrijd meer gespeeld. Dus jullie kunnen bij winst aanstaande zaterdag kampioen worden! Kom
allemaal kijken om 9 uur bij VALTO en support de F1 naar de overwinning! Heel veel succes!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Refleks F2. Helaas wisten jullie niet te winnen en was de
eindstand 11-7. Volgende week staat ook voor jullie de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma
tegen Olympia. Hopelijk weten jullie dan wel te winnen! Zet ‘m op!

SCHOOLKORFBALTOERNOOI

- WOENSDAG 31 MEI

Woensdag 31 mei is het schoolkorfbaltoernooi. Als het goed is, hebben alle kinderen uit groep 3, 4 en 5
inmiddels een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk gaan we er van uit dat jullie allemaal mee doen! Maak een
team met je vriendjes en vriendinnetjes en geef je op!
Natuurlijk zoeken we ook hulp om dit toernooi tot een succes te maken! Waar kun je ons mee helpen?
Maandag 29 mei is de trainingsavond. Er wordt getraind van 17.00 – 17.45 uur, 18.00 – 18.45 uur en van
19.00 – 19.45 uur. Iedereen is welkom om te helpen!
Woensdagmiddag 31 mei is het toernooi. We beginnen om 13.30 uur en rond 16.30 uur is het afgelopen. We
zoeken mensen achter de bar, scheidsrechters en eventueel een aantal teambegeleiders.
Geef je bij ons op!
Groetjes Frank en Petra
schoolkorfbal@ckv-valto.nl

Valto met de bus naar Fortis 1 - Valto 1
Zoals velen hebben kunnen zien heeft Valto 1 afgelopen zaterdag gewonnen en is het kampioenschap in de
1e klasse en dus de promotie naar de Overgangsklasse nog in zicht! Daarom gaan we met bussen naar
deze wedstrijd toe. Hopelijk met heel Valto, net als de finale van de Zuid-Holland Korfbal Cup, toen we ook
als één oranje legioen achter onze ploeg stonden.
We gaan met 2 bussen:
• Bus 1 vertrekt om 12:00 uur, daar zijn nog 16 plaatsen vrij. Wedstrijden Valto 2 en Valto 1. Terugreis om
18:30 uur.
• Bus 2 vertrekt om 13:30 uur, daar zijn nog 60 plaatsen vrij. Wedstrijd Valto 1. Terugreis om 18:00 uur.
Buskaartjes kosten € 12,50 te voldoen bij bestelling in de webshop. Wees er snel bij, alleen bij heel veel
animo kunnen we een derde bus regelen. Kom vooral in het oranje en neem je supporterssjaal mee. Heb je
die niet? Bestel die dan mee voor € 7,50. Het wordt een gezellige, zonnige middag en misschien wel een
heel groot feest!

BESTEL NU VIA CKV-VALTO.NL/BUS
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Nieuws van de Technische Commissie
Wow, wat eindige zaterdag mooi met zowel heerlijke zon als ook
met een mooie overwinning van ons vlaggeschip. Dat betekent dat
Valto 1 nog steeds in de race is voor het kampioenschap met
daarbij behorende promotie naar de overgangsklasse. We zullen
ons eerste komende zaterdag ook moeten steunen!
Ook A1 won en behoud nog een theoretische kans op promotie….
Kijk maar naar de standen hieronder.
Was alles dan koek en ei bij onze selectie en bij A1? Nou wat mij betreft niet. We werken binnen Valto hard
aan een veiligsportklimaat en sportief gedrag. En wat mij betreft past het gedrag van sommigen hier
absoluut niet in. Ik noem een actie bij Valto 2 binnen slechts enkele minuten na begin en bij de heren van A1
is het helemaal schering en inslag dat er gevloekt, getierd, tegen palen getrapt wordt of een bal met
frustratie wordt weggeschopt. Ik heb namen nog even weggelaten maar ik verzoek spelers (en coaches) hier
nadrukkelijk verandering in te brengen. Ten eerste is dit gedrag waar wij binnen onze club niet van gediend
zijn, ten tweede is het vervelend voor je team en vakgenoten en komt het dus niet ten goede aan het spel en
het wedstrijdresultaat. Maar misschien nog het belangrijkste… Je staat echt gewoon voor paal, geloof me,
dat vindt echt iedereen. Ik hoop op verandering hier.
Valto 1 heeft nog 1 reguliere competiewedstrijd te spelen en staat bovenaan met ONDO samen. Valto speelt
zaterdag tegen Fortis (nr 4) en ONDO ontmoet Albatros (nr 3). Winnen beide ploegen, volgt er een
beslissingswedstrijd, waarschijnlijk op 3 juni.
Belangrijk verschil is dat Albatros nog een kans heeft. Maar Fortis is geen makkelijke tegenstander voor
Valto, zo is in de afgelopen jaren gebleken.
Daarom heeft Valto het Legioen, DE LIERSE TROTS keihard nodig. We gaan met busladingen mee om ons
vlaggenschip te steunen en naar de overwinning te brengen. Bestel nu je buskaart in de Valto webshop! Zie
ook elders de informatie in deze bijblijver.
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Valto A1 speelt sterk, wint veel, maar kan toch geen kampioen meer worden.

Vitesse en Achilles moeten tegen elkaar en Valto speelt tegen KVS zaterdag. Als Achilles wint van Vitesse
en wij winnen van KVS staan Valto en Achilles gelijk in punten maar heeft Achilles een beter onderling
resultaat. Ik ben benieuwd!

Kampioenen!!!!
Komende week kunnen er nog flink wat jeugdteams hun kampioenschap opeisen. C1, D4, E4, E5 en F1 zijn
nog in de race. Bij C1 gaat het om een ticket voor het NK voor eerste-klasse teams op 10 juni!
Maar afgelopen zaterdag hadden we al enkele feestvierders: Ik was zelf aanwezig bij C2, B2, A2 en maar
ook D3 heeft gesmuld van de kampioenstaart.

Hemelvaartstoernooi
Aanstaande donderdag staat het Hemelvaartstoernooi bij korfbalvereniging VEO in Voorburg weer op het
programma. Hier doen wij met alle jeugdteams gezellig aan mee. Het toernooi start om 09:30 uur en duurt
ongeveer tot 16:00 uur. We willen gezamenlijk vertrekken om 08:30 uur. Spreek met je team even af wie
er heen en terug kan rijden. Daarnaast wordt er erg mooi weer voorspeld dus vergeet de zonnebrandcrème
niet en neem genoeg te drinken en te eten mee.
Voor de ouders die willen komen kijken op deze mooie zonnige dag: Adres: Groene Zoom 4B, Den Haag.

Palen en standaarden opruimen is behoud van ons veld
Lieve mensen. Ruim ajb alle spullen op aan het einde van je training. De ploegen die als laatste trainen, ruim
de restanten ajb op. Met name de steunen blijven nog wel eens buiten staan. Die moeten in de metalen
rekken die hier en daar staan. En anders ondersteboven op de rand van steen aan de buitenkant van ons
veld. Ook de bankjes moeten van het veld. Hieronder zie je wat het gevolg is als we spullen laten staan:
hinder voor het onderhoud, slecht voor ons veld. Slechte verdeling van het zand. Slechte mogelijkheid om te
borstelen door gemeente. Help allemaal mee ajb.
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Wedstrijden fluiten
We hebben wat technische problemen overwonnen en nu staan alle wedstrijden op de site. Check wanneer
je moet fluiten en als je ECHT niet anders kan dan ruil je zelf! JE KUNT GEEN WEDSTRIJDEN TERUG
GEVEN!

Slot van het seizoen
Nog even de belangrijkste data op een rijtje.
Zaterdag 20 mei

Competitiedag

Zaterdag 27 mei
Zaterdag 3 juni
Maand juni:
Zaterdag 10 juni
Zaterdag 17 juni
Weekend 23/24/25 juni

Competitiedag
Pinksteren / Inhaaldag / beslissingswedstrijden
Trainen jeugd in samenstelling (zie elders in deze bijblijver)
Einddag
e
NK-B op Valto veld. Eventueel eindtoernooi 1 klasse C in Papendrecht
Jeugdkamp

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training Valto 3/4/5

Training Valto 6/7/8

23 mei

Kevin Barnhard

Frank Poot

30 mei

Valto 4

Johan vd Meer

Video-analyse van wedstrijden of trainingen:
Ik herhaal het nog maar eens. Valto heeft mogelijkheden voor Video analyse. En we hebben een camera
ook. Het is leuk, maar vooral ook leerzaam als spelers zichzelf kunnen zien op video.
Met de software die we in gebruik hebben toon je gemakkelijk enkele belangrijke scenes en de spelers
kunnen thuis ook kijken. Interesse? Neem contact op!

Indeling jeugd
Beste allemaal,
We zijn weer aangekomen bij dat spannende moment: het bekend maken van de indeling van de
jeugdteams voor het komende seizoen. Hieronder staat de indeling van de jeugdteams voor het komende
seizoen (per team op alfabetische volgorde).
Er is ook dit jaar lang en hard gewerkt om de indelingen zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.
We hebben goed gekeken naar zowel individuele kwaliteiten als de sociale samenstelling per team. De
indeling is vervolgens besproken met de trainers en coaches. Met hun input heeft de TC de eindindeling
gemaakt.
Hoe goed de procedures ook zijn, uiteindelijk moeten er soms moeilijke keuzes gemaakt worden. Tijdens het
samenstellen blijkt altijd weer dat we niet alle wensen voor iedereen kunnen inwilligen. Maar toch zijn we er
volgens ons in geslaagd om weer een mooie indeling samen te stellen.
Net als vorig jaar zijn de F-teams nog niet ingedeeld. Vaak levert het schoolkorfbaltoernooi in deze leeftijd
nieuwe leden op. Wij wachten dit liever even af om daarna een goede indeling op niveau en aantal kinderen
per team te maken. Dit zal waarschijnlijk pas aan de start van het nieuwe seizoen (in augustus) gebeuren.
Ook in de E-teams is ruimte voor nieuwe leden en natuurlijk bestaat ook nog de mogelijkheid om nieuwe Eteams toe te voegen.
Met ingang van komend seizoen verandert vanuit de KNKV de leeftijdsgrens voor jeugdleden. Lag deze
scheidslijn voorheen op 1 oktober, vanaf komend seizoen verschuift deze naar 1 januari. Kinderen die
tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, worden voor de bond dan opeens een jaar ouder. Voor vrijwel
alle kinderen die in deze groep vallen, hebben wij de nieuwe leeftijdsgrens gevolgd. In een enkel geval is
hier vanaf geweken, waarbij gekeken is naar niveau, sociale aansluiting, lichamelijke ontwikkeling en ook
naar de aantallen binnen een leeftijdsgroep en het sluitend maken van de teams.
De Bijblijver,22 mei 2017
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Ondanks de zorgvuldigheid is het altijd mogelijk dat er vragen of opmerkingen zijn over de indeling. Wij
verzoeken iedereen de tijd te nemen om de indeling op zich in te laten werken en de positieve kanten ervan
te zien. Toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met ondergetekende. We willen immers allemaal
hetzelfde: Heerlijk sporten op een optimale manier voor alle kinderen!
Met vriendelijke groet,
Bart van Muyen, Voorzitter TC
vztc@ckv-valto.nl / 06-27024 902
A-selectie
Inge van Dop
Fleur van Duin
Noortje van Geest
Sheila Herbert
Vera Lagerwerf
Romy van der Meer
Noa de Meulmeester
Iris van Paassen
Maaike Ridder
Kitty Vijverberg
Lisa van Wingerden
A3
1 of 2 dames A-selectie
Vera Barendse
Julia van der Eijk
Amber Jans
Amber Paauwe
Richelle van Ruijven
B1
Dames selectie
Tessa van Dijk
Laura van der Eijk
Julia van Geest
Iris Lagerwerf
Liz van der Meer
Julia van der Mout
Annelie Prins
B2
2 dames B-selectie
Tessa Boers
Kim van Dop
Emma Looijenga
Rosanne Mulder
B3
Marleen Poot
Sanne Poot
Norah Schriel
Nida Simsek
Jytte Stolze
Jordan Verkade
C1
Emma van den Bos
Sanne Dikkenberg
Romy Lansbergen
Elise Rijsdijk
1 dame C2
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Twan Boers
Joost van Dalen
Rick Dasler
Martijn Dijkstra
Thijs Dijkstra
Max Hulsebosch
Rolf Jansen
Simon Kok
Luuk van den Nouweland
Michiel van den Nouweland

1 heer A-selectie
Fabian de Jong
Jimmy van der Meer
Máté Ridder

Wouter Dijkstra
Luca Hagemans
Daan van Oudheusden
Bas Ridder
Jan Pieter Vermeer

Jordi Lammers
Martijn Potters
Floris Prins
Bart van Seters
Ivar van der Stok
Sven Donker
Jason Herbert
Lorenzo Matthijsse
Fabian Vliet

David van Dijk
Jasper van der Eijk
Romeo Kortekaas
Koert Ridder
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C2
Jolijn van Eendenburg
Elise van Geest
Marith Mostert
Sanne van Oudheusden
Ilse Slaman
Laura Wiedmann
C3
Alicia van Dijk
Lisa van Oudheusden
Marit Schriel
Miloe van Vliet
C4
Anouk Hoogendonk
Nova Post
Maaike Slaman
Estelle de Zeeuw

D1
Finne Elenbaas
Renske van Kester
Brecht van der Meer
Sanne Rijsdijk
Mieke Stolze

Daan Boekestijn
Thomas Kleijweg
Mink de Meulmeester
Justin Vermeer
Freek van Vliet

Luke Aarts
Jens Berkhout
Stan Keijzer
Bas van Kester
Niels van Nieuwkerk
Bart Aarts
Levi van Baarle
Joah van Dijk
Tim van Dijk
Roald Molenaar
Guillermo Zuur
Sven van Dijk
Tim Krapels
Milan Lansbergen
Kees Mostert

D2
Isabel van den Berg
Mette Bongaards
Jill Koornneef
Luna Koornneef
Jonne van der Meer
Nouky Staats
Isa Stolk
Julia Vreugdenhil
Yara Vreugdenhil
Danique van Wensen
D3
Rosann van den Beukel
Dieuwertje van Geest
Sanne Hanemaaijer
Maartje van Leeuwen
Tess Lochmans

Lucas Elgersma
Jorn Kagchelland
Michel Noordam
Daan van Seters

D4
Floor Boekestijn
Jette Dukker
Noortje van Vliet
Lenne van der Voorn
Jennifer van der Wel

Kevin Bouwmeester
Robin Hartholt
Ben van Os
Tobias van Vliet

D5
Demi van Berkel
Joëlle van Dijk
Elise Koole
Roos Oussoren
Iris Staats

Ryan Barten
Lucas Bruurmijn
Tristan Hagemans
Igor Strik
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E1
Elise van Dijk
Sara Dukker
Isis Groen

Frenk Poot
Toon van Vliet

E2
Liv Doorduin
Anne Elgersma
Anouk Koole

Deon Mons
Mike Zwinkels

E3
Sofie van den Berg
Sharon Veksler

Justin van Geest
Milan Vermeer

F
Sara van den Berg
Lieke van Eendenburg
Lisa van der Mark
Dieke Poot
Jade Verbraeken
Lize van Vliet

Vinn Duijvesteijn
Tim Hartholt
Bas van der Kaaij

Deze week zal er nog op de gebruikelijke dagen en tijden getraind worden in de huidige teams. Donderdag
gaat de hele vereniging naar het Hemelvaartstoernooi bij VEO in Voorburg waar ook gewoon nog met het
huidige team gespeeld wordt. Zaterdag aanstaande hebben veel teams hun laatste competitiewedstrijd voor
dit seizoen op de agenda staan.
LET OP: vanaf maandag 29 mei vervalt het huidige trainingsschema en wordt er getraind in de nieuwe
teams zoals hierboven weergegeven. Er wordt dan getraind op de volgende dagen en tijden:
Dinsdag:

19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

C
B
A

veld 1
veld 2

Donderdag:

18:00 uur
18:30 uur

E&F
D

veld 1
veld 2

Er zal vier weken volgens dit schema getraind worden waardoor op donderdag 22 juni a.s. de laatste training
van dit jaar is. Daarna gaan we heerlijk zomervakantie vieren en starten de trainingen weer aan het einde
van de zomervakantie.
Een overzicht van de coaches en trainers per team wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

STOP!!
Heb jij je al opgegeven voor de Einddag op
10 juni?
Nee?! Doe dit dan zo snel mogelijk,
dit kan namelijk maar TOT zaterdag 3 juni!!
Meer informatie vind je verder op de site
van Valto: www.ckv-valto.nl
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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.
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.
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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

BARBEZETTING KOMENDE WEKEN
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende weken.
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
•

Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

25 mei
27 mei

Za

8.15-12.00

Chantal v Kester

27 mei

Za

11.00-14.00

27 mei

Za

12.00-15.00

Corine
Vreugdenhil
André v Geest

27 mei

Za

15.00-18.00

27 mei

Za

31 mei

Bezetting 2

Ass
keuken

Keuken

Ben van Duijn
Suzanne
Oussoren

Fleur v Duin
Linda Stolk

17.30-20.30

Linda
Hoogendonk
V3

Wo

13.00-15.00

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
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Bezetting 3

V3

Annemieke
Dukker
15

2 leden van V3

Chantal v
Kester

Datum

Dag

Bezetting 1

Bezetting 2

Bezetting 3

Za

Tijds
duur
12.00-15.00

10 juni

Janine Krapels

Barbara Prins

Lisette v Vliet

10 juni

Za

15.00-18.00

Arie Dijkstra

Linda Stolk

10 juni

Za

17.30-20.30

Liesbeth v
Staalduinen

Melanie Stolze

Marjo
Hoogerbrugge
Wie geeft
zich op?

Ass
keuken

Keuken

Wie geeft
zich op?

BBQ

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:
16/6
23/6
30/6
2/6
D1
9/6
D3

26/5 D2

D4
geen schoonmaak
B2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Wedstrijdverslagen
Valto blijft ook tegen Excelsior op koers.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Bij de Valto supporters stijgt de spanning met de week. Aan de begeleidingsstaf de taak om de spanning bij
de spelers in toom te houden. Met nog maar één wedstrijd te gaan in de competitie deelt Valto de eerste
plaats nog steeds met promovendus ONDO (M). Vandaag was het ook van groot belang de zenuwen in
bedwang te houden. De wedstrijd die eerst afgewerkt werd ging tussen de 2e teams van Valto en Excelsior.
Een wedstrijd waarin alleen de eer op het spel stond, want van beide teams is al bekend waar zij volgend
seizoen spelen. Waar Excelsior 2 zich vorige week veilig speelde, viel voor Valto 2 het doek. Voor Valto
betekend dit dat het tweede team zich volgend seizoen opnieuw zal moeten bewijzen en zich als kampioen
moeten kronen om weer op hetzelfde niveau te spelen als het vlaggenschip. Door omstandigheden kwam ik
pas laat in de wedstrijd van Valto 2 aan bij de Villa. Een blik op het scorebord vertelde mij dat Valto 2
vandaag geen herhaling kon geven van de wedstrijd in oktober tegen Excelsior. Toen wist Valto knap te
winnen op het Delftse kunstgras. Vandaag liet de Delftse ploeg weinig aan het toeval over en had de
wedstrijd al ver voor het einde in het slot gegooid. De 13-19 achterstand tien minuten voor het einde was
voor Valto niet meer in te halen. Ron en Nikki wisten nog wel tot scoren te komen, maar de gasten wisten
gelijke tred te houden. Hierdoor werd de laatste thuiswedstrijd verloren met 15-21 en rest nog de laatste
wedstrijd in Oost-Souburg tegen Fortis 2, wat tot vorige week nog mee deed voor het kampioenschap. Beide
ploegen zijn dus uitgespeeld, maar ik ga er vanuit dat zij er een leuke wedstrijd van willen maken.
Voor het keurkorps van Marrien staat nog alles onder hoogspanning met het kampioenschap in het vizier.
Met nog twee pittige wedstrijden voor de boeg bekijken we het echter per week, want met Excelsior en Fortis
nog als tegenstanders is het zeker nog geen gelopen race. In oktober werd Excelsior met degelijk korfbal
verslagen, maar er lijkt iets rond de wedstrijden tussen Valto en Excelsior te hangen waarbij beide ploegen
elkaar het vuur aan de schenen leggen. Dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn bleek wel
in de zaal, waar Valto tweemaal nipt het onderspit delfde in twee harde confrontaties. Ook vandaag zou het
weer een harde confrontatie worden onder leiding van scheidsrechter Fuchs, die de regels van het
toelaatbare wel aardig oprekt. Enig juiste antwoord hierop is om met degelijk korfbal de tegenstander onder
druk zetten en op de juiste momenten toeslaan. De beginfase van de wedstrijd was duidelijk voor Valto en
werd er nog gewoon gekorfbald. Na de 2-0 van Frank en Naomi wist Valto de voorsprong uit te bouwen naar
7-3 na een kwartiertje spelen. Tot de 9-4 tussenstand hielden we het verschil op vier, maar toen sloop er
verminderde concentratie in de Lierse ploeg. De Delftse gasten veranderden hun tactiek en gingen de
grenzen van de scheidsrechter weer opzoeken. Langzaam maar zeker wisten zij het gat te dichten en
kregen bij 10-9 weer aansluiting. Met nog vijf minuten tot de rust mocht Valto een strafworp nemen en nu
bleek hoeveel spanning er op deze wedstrijd stond. De strafworp werd gemist en in plaats van 11-9 werd het
even later 10-10 en was de wedstrijd weer helemaal open. Op slag van rust kreeg Valto nogmaals zo’n
opgelegde kans vanaf de strafworpstip, maar ook deze bleef onbenut en werden de kleedkamers bij 10-10
opgezocht.
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De tweede helft begon niet zoals het Valto publiek het graag gezien had. Excelsior kwam scherp uit de
kleedkamer en wist in de eerste aanval voor het eerst op voorsprong te komen en drukte gelijk door. In de
volgende Delftse aanval werd verschil verdubbeld en een handvol minuten later was het zelfs 10-13. Even
leek het Lierse publiek met stomheid geslagen, maar toen herpakte het publiek en de ploeg zich. De spelers
rechtte de ruggen en het publiek ging als één man achter hun ploeg staan. Valto sloot de gelederen en wist
de gasten zeventien minuten lang van het scoren te houden. Intussen werd door Valto de achtervolging
ingezet door Laurens. Het gat werd uiteindelijk gedicht door twee treffers van Frank, maar toen wisten ook
de gasten weer een gaatje te vinden. Met om en om scoren bleef Excelsior steeds aan de goede kant van
de score, maar Judith, Bart en Laurens egaliseerden alle keren. De wedstrijd werd steeds grimmiger en een
bloedstollende laatste zes minuten stond er nog te wachten. Onder luide aanmoedigingen ging Valto op
jacht naar doelpunten en werden in de verdediging ook geen fouten gemaakt. Frank wist met zijn gescoorde
vrije bal ons weer op voorsprong te zetten en niet veel later schoot Bart de 18-16 binnen. Nog drie minuten
nagelbijten te gaan, maar ook nu stond Judith weer op en gooide, met nog iets meer dan een minuut te
gaan, de wedstrijd in het slot. Na weer een vruchteloze aanval van Excelsior kreeg Judith het intussen
uitzinnige publiek op de banken door de eindstand op 20-16 te zetten. Niet veel later floot scheidsrechter
Fuchs voor het einde en zijn we nog steeds in de race voor de hoofdprijs. Al snel werd duidelijk dat Vitesse
in Zeeland niet voor een verrassing had kunnen zorgen en ONDO (M) ook gewoon hun laatste thuiswedstrijd
had gewonnen. Het komt er nu dus op aan wie van de twee ploegen de zenuwen in de laatste wedstrijd het
best in bedwang heeft. ONDO gaat op bezoek bij Albatros in Zwijndrecht, wat bij winst nog een kans op het
kampioenschap open houdt. Valto reist af naar Oost-Souburg om daar het vlaggenschip van Fortis te
verslaan. Dit zal niet eenvoudig worden, want de geschiedenis lijkt in het voordeel van de thuisploeg. Ik
verwacht echter dat het veld in Oost-Souburg omringt zal zijn met in oranje gehulde supporters om ons
vlaggenschip bij te staan in deze o zo belangrijke wedstrijd. Laten we er met z’n allen alles aan doen dat
Valto ook deze wedstrijd naar zich toe trekt en hopen op een misstap van het Zeeuwse ONDO. Vanmiddag
werden direct de eerste stappen gezet om zoveel mogelijk supporters in Zeeland te krijgen, wat ongetwijfeld
via de site bekend gemaakt zal worden.
We zien u allen graag volgende week weer in Oost-Souburg!!
Arno van Leeuwen.

Valto C1
Zaterdag moest de C1 tegen Avanti C1 het was een belangrijke wedstrijd. Want als we verloren konden wij
geen kampioen meer worden. We zijn Avanti het hele seizoen lang al tegen gekomen, dus we wisten al dat
het een sterke tegenstander was. We begonnen goed, waardoor er snel een doelpunt viel. Het ging erg
gelijk op en we gingen de rust in met een stand van 6-4. Na wat goede tips gingen we weer sterk verder met
de tweede helft en het was aan het eind heel spannend maar we hebben toch gewonnen met een eindstand
van 8-7. Aanstaande zaterdag tegen Maassluis moeten we weer winnen om kampioen te worden!
Groetjes Elise

Ondo – Valto D3
Vandaag uit wedstrijd Ondo- valtoD3. Ondo team bestond alleen maar uit meiden.
Ondo komt vrij snel op voorsprong in de 8e minuut. Halverwege de eerste helft wordt het gelijk spel, Maaike
scoort.
Het is een spannende wedstrijd, veel kansen heen en weer. Ondo komt weer op voorsprong. Daarna wordt
het weer gelijk spel , milou scoort. Met 2-2- gaan ze de rust in.
2e helft. Begint met een hoop kansen voor Valto. Maar het wil niet lukken.
Dan scoort Anouk de 2-3. Het blijft spannend..... en wordt het toch weer gelijk. Maar Valto neemt
het weer over 3-4.
Er volgt nog een straf schop en het wordt 3-5. Het feestje kan beginnen. Volgende week nog een wedstrijd
tegen Avanti.
Maar Valto is niet meer in te halen en is kampioen!!!!!! Op naar De Lier om het feestje voort te zetten met
confetti kanonnen en taart.
Super goed gedaan Valto D3 en coach Sjors.
Ronald en Levi.

Fortuna E3 - Valto E1
sponsor Lansbergen orchideeën & KPS Sales
Vandaag was de dag dat Valto E1 kon gaan voor het ongeslagen kampioenschap. Zoals jullie in de vorige
Bijblijver al hadden kunnen lezen, heeft dit team vorige week het kampioenschap al binnen gehaald, één
wedstrijd voor het einde. Deze zaterdagmorgen stond de wedstrijd tegen Fortuna E3 op het programma,
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een inmiddels bekend team. In de zaal werd hier na een zenuwslopende wedstrijd nipt van gewonnen in de
kampioenswedstrijd. Nu stond er alleen de eer nog op het spel.
Desalniettemin ging Valto E1 als altijd van start ... niet voortvarend, maar enigszins rustig, alsof ze nog niet
echt uitgeslapen waren. Dat hebben we vaker gezien en het lijkt er op dat dit een bewezen tactiek van de
spelers is. Eerst de tegenstander het gevoel geven dat er iets te halen valt en daarna toch in actie komen.
Coach Sheila was het daar niet helemaal mee eens, want de 2-2 na 10 minuten vroeg toch om actie. Dat
hadden de spelers goed begrepen en ze zorgden er bij rust voor dat er een kleine voorsprong te zien was: 35. Na rust werd het nog even spannend met 6-7, maar iedereen had inmiddels gescoord en dus was het
zaak om het karwei af te maken. Nog even werd het gaspedaal ingetrapt en Valto E1 wist wederom te
winnen, dit keer met 8-11. Goed gedaan en terecht dat jullie op de einddag weer gehuldigd worden. Na de
zaal, nu ook het kampioenschap op het veld in de tas!
De troste vader van Finne

Valto E2
Bijdrage van vorige week van de E2
Afgelopen zaterdag speelde we thuis tegen Fortuna E4. Het ging erg goed. Na 10 minuten stonden we 4-0
voor. Het ging erg goed en we werkte goed samen. We bleven maar scoren. Fortuna maakte nog een puntje
en de eindstand was 16-1 gewonnen!
Groetjes Maartje van Leeuwen

Valto E2
Afgelopen zaterdag moesten we tegen Phoenix E1. Bij winst zouden we al gedeelde kampioen zijn maar bij
verlies zou Phoenix alleen kampioen zijn. Bij Phoenix aangekomen werd er een spandoek opgehangen
"Phoenix E1 kampioenen" en er stond zelfs een cameraploeg klaar (?)
De druk was dus hoog. Maar we lieten ons niet gek maken en begonnen onze wedstrijd. Phoenix scoorde
als eerste, maar daarna scoorde Jill. Toen scoorde Phoenix weer maar snel gevolgd door schot van Jill. Bij
de korte rust stond het 3-2. Daarna liep Phoenix uit tot 5-3. We maakte wat slordige foutjes, kregen 2
strafworpen tegen die er helaas ook in gingen. Sven scoorde een mooi afstandsschot, en Maartje en Jill nog
een paar en toen klonk het eindsignaal 10-7. Helaas, het feestje was voor Phoenix. Even was er
teleurstelling maar in de auto terug werd er al weer gelachen en grapjes gemaakt.
Volgende week nog tegen Excelsior E1, voor de 2e of 3e plaats.
Jill en Irma

Valto E4
Vandaag stond er een spannende wedstrijd voor ons op het programma. We speelden tegen
de E3 van ODO en zij staan samen met ons bovenaan in de poule.
De eerste 10 minuten speelden we veel te veel op een kluitje en waren we duidelijk nog niet wakker
(ondanks dat het al 11.25 was). Erik (onze interim coach) bleef aan de zijlijn aanwijzingen roepen, maar
deze kwamen niet binnen ! Hierdoor kon ODO dan ook 3 keer scoren.
De 2e 10 minuten ging het al iets beter en had Jette een mooie kans die helaas naast ging. ODO scoorde
nogmaals. Gelukkig wist Jorn vlak daarna voor ons het eerste punt te scoren. We kregen een strafworp
tegen, maar die wilde er niet in. Michel scoorde de 4-2 en toen was het rust.
De 3e 10 minuten waren we helemaal op dreef en waren wij duidelijk beter dan ODO. Er werd nu goed
geluisterd naar de aanwijzingen van Erik. We speelden goed over, bleven rustig en waren sterk aan het
verdedigen. Jorn, Lenne (2x) en Kevin maakten mooie doelpunten en ineens stonden we voor met 4-6 !!!!!
De laatste 10 minuten zakte we iets af en scoorde ODO nog een punt. Lucas deed zijn best, maar de bal
wilde er bij hem vandaag niet in.
Gelukkig kon Kevin er nog wel 2 scoren. Na een spannende wedstrijd was de eindstand 5-8
We hebben het gedaan….gewonnen van ODO!
ODO had niet gerekend op een ijzersterk wedstrijd van Valto E4 en dachten vandaag het kampioenschap te
kunnen vieren.
De taart was namelijk al besteld en er waren zelfs bloemen meegebracht door een ouder.
Tja wat moet je nu met een taart en bloemen als je geen kampioen bent???
Hun coach stelde voor om daarom de taart met ons te delen, want Valto E4 is zeker kampioen.
Of we dat alsnog met ODO E3 moeten delen, hangt af van de laatste wedstijd van beide teams.
Heerlijk in het zonnetje hebben we de taart opgegeten en limonade gedronken.
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ODO bedankt, het was gezellig!
Op naar volgende week……de laatste wedstrijd van dit seizoen….bestel de taart maar alvast!!!!
Groetjes,
Lenne

Valto E5
Zaterdag had de E5 een wedstrijd in Delfttegen DES E2.
Een bekende ploeg voor ze, want ze hebben hier in de zaal en tijdens een toernooi ook tegen gespeeld.
De vorige keer was het gelijk en nu was een overwinning noodzakelijk om in de race voor het
kampioenschap.
Joost was de coach en met goede instructies van Marije meegekregen begonnen ze aan de wedstrijd.
Het begon een beetje stroef, en DES scoorde het eerste doelpunt, echter snel herstel zorgde voor een kleine
voorsprong na het eerste kwart.
Het team raakte op elkaar ingespeeld en in de rust was de stand 2-6. Na de rust kreeg Valto de flow en liep
uit naar 3-12.
Het laatste kwart was de fut eruit en kon DES nog wat terug doen en dat resulteerde in de eindstand van 613.
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Volgende week thuis tegen de koploper de strijd om het kampioenschap.

Valto E6- Fortuna E7
Om 10 uur in het zonnetje een thuiswedstrijd… Wat is er lekkerder…
De twee teams waren aan elkaar gewaagd.
Fortuna stond eerst met 2-0 voor maar Valto haalde dit al snel in. Er werd lekker fel gespeeld en goed
verdedigd. Uiteindelijk stond de teller op 4-3 voor Valto.

Phoenix F1 - Valto F1
Om 14.00 uur begon onze wedstrijd in Zoetermeer met Claudia als invalcoach. Winst zou betekenen dat we
nog steeds kans maken om kampioen te worden. Al gauw stonden we met 2-0 achter. Phoenix bleek een
taaie tegenstander. Een groot deel van de wedstrijd keken we tegen een achterstand aan. Toch bleven we
erin geloven. Met doelpunten van Frenk, Deon en Toon kwamen we gelijk tot 5-5. Na geschuild te hebben
voor de regen, begonnen we met volle moed aan de rest van de wedstrijd. Het werd super spannend. De
stand liep op
naar 7-7. Met
doelpunten
van Toon
werd het
uiteindelijk 79. Wat hebben
we gevochten
en daardoor
gewonnen!
Goed
gespeeld
allemaal.
Groetjes Toon
en Richard
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JE KAN JE OPGEVEN VOOR HET DUO-SCHOTTOERNOOI EN DE BBQ
TOT 3 JUNI A.S. !!
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BBQ MENU EINDDAG 2017

MENU A, á € 7,50:
1 stok saté,
1 (broodje) hamburger,
1 worst,
patat, stokbrood, saus

MENU B, á € 12,00:
3 stokjes saté,
1 (broodje) hamburger,
1 worst,
1 filetlapje
1 slaatjes
patat, stokbrood, saus

Kindermenu 1, á €3,20
Patat
1 Kroket
Saus

Kindermenu 2, á €3,20
Patat
1 Frikandel
Saus

Via de site van ckv-valto kan je je opgeven voor de BBQ en/of het schottoernooi.
Dit kan TOT 3 juni, dus wees er snel bij!
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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

VB Group is een groep van bedrijven gespecialiseerd in de realisatie van
complete kassen en klimaatinstallaties voor de tuinbouwsector en in de
aanleg van veldverwarming, aardwarmtebronnen, warmtenetwerken en
diverse andere duurzame energieoplossingen voor verschillende sectoren.
Onze ruim veertig medewerkers, zowel nationaal als internationaal actief,
werken vanuit ons hoofdkantoor in De Lier. In verband met toenemende
activiteiten is ons team per direct op zoek naar nieuwe collega’s.

Vacatures
VB Greenhouses ontwerpt en realiseert wereldwijd
moderne hightech tuinbouwcomplexen voorzien van
de laatste Nederlandse kassentechniek. Wij hebben
binnen VB Greenhouses plaats voor een gemotiveerde:

VB Greenhouses ontwerpt en realiseert wereldwijd
moderne hightech tuinbouwcomplexen voorzien van
de laatste Nederlandse kassentechniek. Wij hebben
binnen VB Greenhouses plaats voor een gemotiveerde:

VB Geo Projects ontwerpt en realiseert complete
aardwarmte installaties voor de glastuinbouw en industrie
met de nieuwste toepassingen en technieken. Met een aantal
nieuwe projecten in het vooruitzicht zoeken wij voor
VB Geo Projects naar een:

VB Projects specialiseert zich in de aanleg van
warmte- en energienetwerken, maar ook in de aanleg
van veldverwarming in nationale en internationale
voetbalstadions. Bij VB Projects hebben wij een
interessante job voor een:

Export Project Manager

Export Sales Calculator

Project Manager

Junior Werkvoorbereider

Als Export Project manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de

Als Export Sales calculator ben je samen met de andere calculators

Als Project Manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de

Als Junior Werkvoorbereider werk je samen met de andere

opdrachtgever en onderhoud je direct contact met toeleveranciers en

verantwoordelijk voor het calculeren, voorbereiden en uitwerken

opdrachtgever. Je onderhoudt direct contact met de overige teamleden

werkvoorbereiders aan onze energieprojecten, nadat deze in

onderaannemers. Hiervoor beoordeel en controleer je ontwerpen en

van kassen en diverse technische installaties als onderdeel van

en vertaalt het project naar leveranciers en onderaannemers. Hierbij

opdracht zijn genomen. Je wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor

uitvoeringstekeningen. Regelmatig verblijf in het buitenland is voor

totaalprojecten. Je bent in staat de daarbij behorende technische

beoordeel en controleer je het ontwerp en uitvoeringstekeningen.

het voorbereiden en uitwerken van onze projecten. Je bent in staat

jou geen probleem. Het project opleveren volgens planning is jouw

berekeningen en tekeningen samen te stellen en deze te vertalen

Op tijd warmte leveren is ons doel!

technische tekeningen en materiaalstaten voor te bereiden, zodat

primaire doel!

naar een complete aanbieding.

Voor alle vacatures geldt dat VB Group een afwisselende en zelfstandige
functie biedt in een informele en prettige werksfeer in combinatie met
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle functies
betreffen een fulltime dienstverband.

het project volgens planning kan worden uitgevoerd.

Meer informatie
Meer weten over de functies? Kijk op www.vb-group.nl/vacatures. Op onze website is ook meer
informatie over ons bedrijf en onze projecten te vinden. Heb je interesse in één van deze functies?
Stuur dan op korte termijn een motivatie en CV naar vacatures@vb-group.nl.

VB Group
Jogchem van der Houtweg 4
2678 AG De Lier
Postbus 41

STOP!!
Heb jij je al opgegeven voor de Einddag op
10 juni?
Nee?! Doe dit dan zo snel mogelijk,
dit kan namelijk maar TOT zaterdag 3 juni!!
Meer informatie vind je verder op de site
van Valto: www.ckv-valto.nl

De Bijblijver, 22 mei 2017

23

2678 ZG De Lier
Nederland
(0174) 52 22 22
www.vb-group.nl
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