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Promotie
Wat. Een. Weekend. Het was een, voor mij in ieder geval, vrij hectische dag waarin in de vele aspecten van
sport en korfbal in het bijzonder heb kunnen zien en meemaken. Er waren momenten van handen in de
lucht, handen in het haar en handen op elkaar. En over het algemeen echt weer genieten van de sport en
van de club.
In de ochtend kwam ik aan op het sportpark. Gelukkig was het nog rustig en had ik nog een parkeerplekje,
een bijkomend voordeel van het in de vroegte vertrekken met Valto D1. De laatste competitiewedstrijd in de
zaal, zoals voor veel teams, tegen Kinderdijk D1. Er stond weinig meer op het spel, anders dan de eer van
de dag. De concurrenten op plek 1 en 2 zouden uitmaken wie er kampioen zou worden. Plek 3 zou niet in
gevaar komen. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, kwamen langzaam op gang en hielden het lang
spannend, waarbij de thuisploeg er met één punt verschil met de overwinning vandoor ging. Een sportieve
wedstrijd en weer een mooi voorbeeld van kinderen, plezier en sport goed samen kunnen gaan.
Bij terugkomst zag ik de klussers de laatste klusjes in de Villa afronden, die er nu na de winter weer mooi bij
staat. Het parkeerprobleem wat inmiddels de aandacht heeft van de Westlandse politiek, zorgde er voor dat
ik nu nog nét een plekje had in een uithoek. We hebben daarbij overigens ook wel een idee, wat we verder
gaan uitwerken en promoten bij de gemeente. Daarover later meer.
Over promotie gesproken, zowel Valto 2 als Albatros 2 konden daarvoor zorgen in hun poule. Eén van deze
twee werd kampioen en zou reserve overgangsklasse gaan spelen. Voor Valto iets wat nog niet eerder met
een tweede team is gebeurd en dat gaf wellicht de extra wedstrijdspanning die goed te zien en te merken
was. Het ging allemaal wat moeizamer dan normaal, maar desalniettemin bleven de spelers gaan voor
iedere bal. Zelfs bij achterstand gingen ze gewoon door, werd er goed gewisseld, deed iedereen zijn of haar
duit in het spreekwoordelijke zakje en was daar de overwinning en het feest. De promotie was een feit! Volle
tribunes, blije gezichten, een geweldige prestatie die op het veld voortgezet kan worden.
Na de bloemen en champagne voor de spelers en coach, was het zorgen dat ik weer op tijd in De Lier was.
De hoop was het kunnen bekijken van de laatste helft van Valto 5 tegen Weidevogels 4. Belangrijk? Jazeker
belangrijk. Iemand had namelijk berekend dat bij winst met 4 of meer punten er weliswaar geen
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kampioenschap meer in zat, maar wel promotie. En wel naar de reserve derde klasse. In plaats van de
tweede helft, werd het de laatste 15 minuten die ik kon aanschouwen en die waren net als bij de wedstrijden
in Zwijndrecht spannend zat. Het ging ongeveer zo: 3 punten voor, 4 punten voor, 3 punten voor, 4 punten
voor, 3 punten voor, 4 punten voor, etc. Met als uiteindelijke stand: 16-12 en dus 4 punten verschil en dus
promotie! Een prachtige prestatie van dit team en weer kon er een taart uit de koeling bevrijd worden. En als
of het nog niet genoeg was, ook Valto 7 die er na speelde, wist het spanend te maken. Het stond ongeveer
de hele wedstrijd achter en moest winnen of gelijk spelen om alleen kampioen te worden. En dat gebeurde
… wel/niet/wel/niet/wel! In de slotfase was daar de 10-10 en dus ook hiervoor de taart uit de koeling en een
feestje dat gevierd worden.
En dat feestje werd ook gevierd! De eerste groep feestvierders kon niet wachten en zat aan de bar te
wachten op de rest. De bus kwam aan met de spelers en de supporters van het middagje Albatros - Valto.
Een erehaag werd gemaakt en al snel was iedereen binnen. Ook het nieuws vanuit de poule van Valto A1
kwam binnen. De omgekeerde promotie terug naar de 1e klasse was een feit. Concurrent Fortuna A2 had
weten te winnen en bleef dus ten koste van Valto. Die gedachte werd maar even opzij gezet en maakte
plaats voor de aansluiters in het feestgedrang, die vanuit de sporthal binnenkwamen. Met V5 en V7 was de
club compleet en werd de huldiging van Valto 2 door Valto 1 in gang gezet. Wat volgde was een hele mooie
avond die tot in de late uurtjes duurde.
Tijdens de avond was er nog heel even een fragment van de play-off wedstrijd tussen Groen Geel en Dalto,
beide strijdend voor een plekje in de hoofdklassefinale. In een bijzonder duel werd het 2 seconden voor tijd
29-29, was de eindstand na verlenging 31-31 en begon iets wat ik nog nooit had gezien: de golden goal. Een
zinderende slotfase waarin Dalto de 31-32 maakte en daarna de bal uit het andere vak moest werken om
daadwerkelijk te winnen. Een ware promotie van het korfbal als je het mij vraagt. Mocht je het nog niet
gezien hebben, ik zou zeker even kijken: https://youtu.be/4cxtt6dKoRc?t=1h56m49s.
Tenslotte één van de grootste promoties voor het korfbal komt er ook weer aan. De korfbalfinale in Ziggo
Dome. Dit jaar met PKC, TOP, Blauw-Wit of Fortuna. Die laatste won namelijk toch wel verrassend, maar
misschien ook weer niet bij Blauw-Wit en verzekerde zich van een plaats in de play-offs die bij winst recht
geeft op de finale. De komende weken gaan zijn bepalen wie er in staat. In die periode zijn ook de kaartjes
te koop in onze webshop. Voor € 15,50 kan iedereen die wil mee, in totaal 75 mensen, waaronder 3
kampioensteams. Het wordt vast één groot feest.
Nu eerst nog maar even nagenieten van een mooi weekend.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma zaterdag 17 maart 2018

Opstellingen 17 maart 2018
Valto 8
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Uitslagen 10 maart 2018

9 - 13

9 - 13
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde uit tegen Albatros 1. Voor het vlaggenschip stond er niks meer op het spel, maar voor
tegenstander Albatros nog wel. Zij moesten winnen om zich veilig te spelen. Het eerste wist niet haar niveau
te halen en kon niet voorkomen dat Albatros in de laatste 10 minuten de wedstrijd naar zich toe trok.
Einduitslag: 26-22. Het eerste eindigt hiermee op de 4e plek.
VALTO 2 speelde hun kampioenswedstrijd uit tegen koploper Albatros 2. Het tweede moest winnen om
kampioen te worden, tegenstander Albatros zou genoeg hebben aan een gelijkspel. Dat beloofde een
spannende strijd te worden. In een niet hoogstaande wedstrijd werd het ook heel spannend. Gelukkig wist
het tweede met een nipt verschil te winnen: 16-17 en was het kampioenschap een feit! Het tweede zal
volgend jaar uitkomen in de reserve overgangsklasse en zal dus ook met schotklok gaan spelen.
Kampioen VALTO 3 speelde thuis tegen Sperwers 2. Het derde had een paar weken geleden al het
kampioenschap binnengehaald en zodoende stond er dus niks meer op het spel. Sperwers wilde nog wel
graag winnen en ging dus ook voortvarend van start. Met rust keek het derde tegen een achterstand aan: 69. In de tweede helft kwam het derde langzaam dichterbij en met wat hulp van het trommelend publiek lukte
het uiteindelijk om er toch ook nog overheen te gaan: 21-16.
VALTO 5 speelde thuis tegen Weidevogels 4. Beide ploegen streden voor de tweede plek in de poule, die
promotie zou geven naar de 3e klasse. Het vijfde moest dan winnen met meer dan drie doelpunten verschil.
Tot aan de rust ging de wedstrijd nog gelijk op, maar vlak na rust wist het vijfde het verschil van vier
doelpunten wel te maken. Het bleef wel tot het eind spannend, omdat het niet lukte om het gat groter te
maken. Gelukkig was het aan het eind van de wedstrijd precies genoeg: 16-12, en daarmee promoveert het
vijfde naar de 3e klasse.
VALTO 6 speelde uit tegen DES 7. Vorige week speelde het zesde thuis tegen DES en toen werd er met 137 gewonnen. Dit keer stond de uitwedstrijd tegen DES op het programma. De wedstrijd ging dit keer wat
gelijker op en er werd, met name door het zesde, een stuk minder gescoord. Het was uiteindelijk wel genoeg
voor de winst: 6-8. Het zesde eindigt daarmee op de 4e plaats.
VALTO 7 speelde hun kampioenswedstrijd thuis tegen KCR 9. Uit werd er met 10-15 van deze ploeg
gewonnen. Doordat concurrent ONDO een paar weken geleden verloren had van ditzelfde KCR, was het
zevende al kampioen, omdat ONDO alleen nog maar op gelijke hoogte zou kunnen komen. Uiteraard wilde
het zevende echt alleen kampioen worden en dus was er minimaal een gelijkspel nodig. Lange tijd stond
KCR aan de goede kant van de score, maar dit werd gelukkig weer goed gemaakt en het was precies
genoeg voor een gelijkspel, 10-10, en dus is het zevende alleen kampioen!
VALTO 8 speelde uit tegen Dijkvogels 4. Thuis werd er heel ruim van Dijkvogels gewonnen: 24-8. Het
achtste is nog in de race voor het kampioenschap, dus ook nu moest er weer gewonnen worden. Het ging
een stuk moeizamer, maar de overwinning werd wel binnengehaald: 9-13. A.s. zaterdag speelt het achtste
haar laatste wedstrijd en tevens kampioenswedstrijd uit tegen concurrent Olympia 4. Het achtste heeft nu 19
punten en Olympia heeft er 18. Het achtste heeft dus minimaal een gelijkspel nodig. Thuis werd er 12-11
gewonnen, dus het belooft een spannende strijd te worden.
VALTO A1 speelde uit tegen Albatros A1. Er moest een goed resultaat neer gezet worden, maar daarnaast
was de A1 ook afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen Fortuna A2 en Sporting Delta A1. De A1
had het in haar eigen wedstrijd heel moeilijk. Vorige week werd er al met moeite een overwinning behaald op
Albatros, dit keer keek de A1 voor het grootste gedeelte van de wedstrijd tegen een achterstand aan.
Uiteindelijk wist de A1 er toch nog een gelijkspel uit te slepen, 17-17, maar aangezien Fortuna later op de
avond een ruime overwinning behaalde, mocht het niet meer baten. De A1 degradeert en zal volgend
seizoen in de 1e klasse spelen.
VALTO A2 speelde thuis tegen Meervogels A2. Een strijd om de 4e plek in de poule. Uit werd er in de
laatste seconde door VALTO een gelijkspel uitgesleept, 15-15. De A2 ging heel goed van start en
Meervogels had in de beginfase veel pech met de afronding. Hierdoor wist de A2 een voorsprong van vier
doelpunten te pakken. Door wat slordigheden aan de kant van VALTO kwam Meervogels steeds meer in
hun spel en ging het haar kansen wel afmaken. De tweede helft ging wat gelijker op, maar VALTO bleef wel
steeds aan de goede kant van de score en wist een nipte overwinning binnen te halen, 17-16, en zo de 4e
plek te pakken, wat een prima resultaat is.
VALTO B1 speelde thuis tegen koploper Maassluis B1. Vorige week wist de B1/C1 te stunten tegen
koploper Merwede door gelijk te spelen en zo lagen de kansen op een kampioenschap voor Maassluis
ineens open. Zij moesten dan nog wel van VALTO winnen. De B1 gaf goed partij en kon lang mee gaan,
maar in het laatste gedeelte van de wedstrijd wist Maassluis dan toch het verschil te maken: 12-15, en
daarmee het kampioenschap binnen te halen. De B1 eindigt op de 4e plek, met een voorsprong van 9
punten op de nummer 5.
Valto C1 mocht deze laatste thuiswedstrijd laten zien dat ze klaar zijn voor het NK 1e klasse komende
zaterdag. Aan het begin was de C1 niet zo scherp waardoor VEO op voorsprong kon komen. Valto herpakte
zich snel en zette de wedstrijd naar haar hand waardoor er met 14-6 gewonnen werd. De C1 is de hele
zaalcompetitie ongeslagen. Nu kijken of deze lijn volgende week in Harderwijk voortgezet kan worden. Zet
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hem op jongens en meiden!
Valto C2 kreeg Weidevogels C1 op bezoek. Uit werd er gewonnen van deze ploeg maar ging dat niet heel
eenvoudig. Nu was Valto vanaf het begin van de wedstrijd de betere ploeg. Er werd snel gespeeld en door
veel verschillende spelers kansen gecreëerd. Er werd 13-7 gewonnen. Jullie eindigen hiermee op een 3e
plek in de poule.
Valto C3 ging op bezoek bij hekkensluiter WION. Zo'n eenvoudige overwinning als de vorige wedstrijd werd
het niet, maar er werd toch met 4-9 gewonnen. De C3 eindigt hierdoor ook op een 3e plek in de poule.
Valto C4 ging naar de ongeslagen kampioen Nexus. Thuis werd er 2-15 verloren en doel was nu om meer
doelpunten te maken dan de vorige keer. Het was goed te zien dat de C4 dat ook echt probeerde. Er werd
veel op de korf geschoten. Maar helaas was Nexus echt een paar maten te groot voor ons. Wel heel knap is
dat jullie weer precies dezelfde uitslag hadden, maar dan nu omgekeerd. Er werd met 15-2 verloren. De C4
eindigt hiermee als laatste in de poule. Snel vergeten en hopelijk op het veld een poule waar we meer in
thuis horen!
Valto D1 had net als thuis ook deze keer moeite met Kinderdijk D1. Werd er thuis nog een gelijkspel
uitgesleept, nu had Kinderdijk net de mazzel om te kunnen winnen. Het werd 7-6. Hiermee is een nette 3e
plek behaald in de competitie.
Valto D2 speelde een goede wedstrijd tegen Excelsior. Er werd over alle schijven aangevallen en gescoord.
Ook ging het verdedigend super waardoor de tegenpartij er maar eentje wist te scoren. En Valto maakte er
10. 1-10 dus! De 4e plek in de poule is hiermee voor Valto!
Valto D3 sluit een moeizaam zaalseizoen af met verlies bij Fortuna. Helaas zat winst ook deze keer er niet
in. Fortuna was met 11-4 te sterk voor Valto. Hiermee eindigt de D3 als laatste in de poule. De poule op het
veld is als het goed is wat lichter waardoor er misschien meer gewonnen kan worden.
Valto D4 heeft ook een moeizaam zaalseizoen achter de rug. Vandaag was het de beurt aan tegenstander
Phoenix. Helaas werd er met 29-7 verloren. Positief punt is wel dat de D4 toch 7x de korf heeft weten te
vinden! Valto is asl een-na-laatste geëindigd in de poule en kijkt uit naar het veldseizoen!
Valto D5 speelde tegen Phoenix D3 een wedstrijd met weinig doelpunten. Maar soms kan het scoren van
maar 3 doelpunten gewoon genoeg zijn om te winnen, bijvoorbeeld als je tegenstander er maar 2 maakt. Dat
was afgelopen zaterdag het geval. De D5 is hiermee netjes tweede geworden in de poule.
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd van het zaalseizoen tegen Weidevogels E1.
Helaas wisten jullie deze wedstrijd niet te winnen en was de eindstand 12-15. Jullie zijn op een mooie derde
plaats geëindigd in de poule. Knap gedaan!
VALTO E2 was afgelopen zaterdag vrij, maar is een tijdje geleden al kampioen geworden. Jullie zijn erg
gegroeid dit zaalseizoen!
VALTO E3 IS KAMPIOEN!! GEFELICITEERD! De kampioenswedstrijd van afgelopen zaterdag was niet erg
spannend, want jullie wisten met 10-1 te winnen! Goed gedaan! Jullie zijn gedeeld kampioen geworden met
KVS, maar daar smaakte de taart vast niet minder om! Een hele mooie prestatie!
VALTO E4 IS OOK KAMPIOEN!! GEFELICITEERD! Bij jullie was de kampioenswedstrijd tegen Olympia
afgelopen zaterdag een stuk spannender! Gelukkig hadden jullie aan een gelijkspel genoeg om de titel
binnen te slepen, want dit werd het uiteindelijk ook. De eindstand was 7-7. Erg goed gedaan! Allemaal
eerstejaars korfballers en nu al kampioen! Een hele knappe prestatie!
VALTO F1 heeft afgelopen zaterdag gewonnen!! Jullie eerste overwinning van dit zaalseizoen en dat in de
laatste wedstrijd! Super knap gedaan! Jullie zaten in een erg lastige poule, maar jullie hebben iedere
wedstrijd weer jullie uiterste best gedaan en zijn niet op de laatste plaats geëindigd!
VALTO F2 speelde zaterdag de laatste wedstrijd tegen Fortuna. Deze wedstrijd werd helaas verloren. Ook
jullie zaten dit zaalseizoen in een erg lastige poule. Hopelijk gaat het buiten wat makkelijker! Heel veel
succes!
VALTO F3 speelde zaterdag de laatste wedstrijd tegen De Meervogels. Jullie wisten helaas niet te winnen.
Desondanks deze nederlaag zijn jullie toch op een hele mooie derde plaats geëindigd in de poule! Erg knap
gedaan!
VALTO F4 speelde afgelopen zaterdag tegen Nieuwerkerk. Helaas namen de tegenstanders de punten mee
naar huis. Jullie speelden dit zaalseizoen voor het eerst wedstrijden en hebben jullie goed staande weten te
houden. Jullie zijn op een mooie vierde plaats geëindigd in de poule! Goed gedaan!

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.

Afgelopen zaterdag
We kregen 4 wedstrijden terug namelijk VALTO 3, 5, A2 en C1.
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Pierre nam Valto 3 voor zijn rekening.
Jan regelde Valto 5 in goede banen. Het was superspannend heb ik gehoord!
Michael floot Valto A2
Ruben zorgde voor begeleiding bij Valto C1.

Wedstrijden buiten VALTO
Tijdens mij vakantie hadden Rick en Alex weer een topper. Ze mochten PKC – Blauw Wit fluiten. Top
mannen.
En Rick heeft ook nog 2x reserve gezeten. Bij scheidsrechters op korfbal league niveau is er ook een
reserve scheidsrechter aanwezig. Dit was bij TOP - Dos en PKC – LDO. Ook dit levert een streepje op!
Cock meldt “ ik had gisteren een beslissingswedstrijd voor promotie.
Een lekkere, stevige maar sportieve pot korfbal tussen OZC en Erasmus. OZC heeft deze wedstrijd
gewonnen met 22 tegen 18”
Thijs fluit ongeveer als ik dit aan het schrijven ben de wedstrijd Sporting Trigon - Apollo 2.
Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.

Komend weekend
Komend weekend is een vrij weekend.
Rick en Alex horen meestal pas maandag of en welke aanwijzing ze krijgen. Voor de korfbal league is er
wel een volledig programma dus wie weet.
Gastheercoördinator Peter

We mogen weer tappen in de feesttent !
Zaterdag 5 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat.
We zijn op zoek naar mensen die kunnen tappen, frisdrank in
schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje
verdienen, dus geef je op, en help VALTO. Ouders en andere mensen
zijn van ook van harte welkom, om te helpen of je kent iemand die het
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige band optreden , dus we gaan met ze allen
mooie avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 18 +zijn.
Dus geef je op bij:. Gj Stolk. Email. pgjstolkdelier@gmail.com
Groetjes GJ

Potgrondactie 2018
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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

De verkoop van deur tot deur is afgelopen! Onze verkopers (de C t/m E) hebben al veel enveloppen
ingeleverd. De laatste volgen aanstaande maandag.

De online verkoop loopt nog door tot 15 maart.
Heeft u onze verkopers gemist, bestel dan online.
De link: http://ckv-valto.nl/potgrondactie/

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Valto 1 was vorig weekend nog vrij maar speelde, net zoals Valto 2 en A1,
de wedstrijd tegen Albatros. In een wedstrijd die voor Albatros in het teken
stond van zich veilig spelen, was er voor Valto 1 niets meer te winnen. In
een matige wedstrijd van Lierse zijde werd het uiteindelijk 26-22, waardoor Albatros ook veilig is en Juliana
en RWA degraderen.
Valto 2 vormde het 'hoofdgerecht' van de avond, want dit was dé kampioenswedstrijd! De winnaar van deze
wedstrijd kon zich kampioen noemen en promoveert naar de ROK. In een wedstrijd die bol stond van
spanning maar niet perse goed was, wisten de helden van Valto 2 te winnen met 16-17 en kampioen te
worden! Een fantastisch resultaat wat na het kampioenschap op het veld van het 1e vorig jaar weer een
mooie stap is naar een hoger niveau voor de gehele club!
Valto A1 speelde tegen Albatros de degradatiekraker, Albatros was al gedegradeerd en voor Valto was het
zaak om te winnen of gelijk te spelen en Fortuna zou moeten verliezen tegen Sporting Delta A1. De A1 wist
gelijk te spelen met 17-17 in een rommelige eindfase maar jammer genoeg vervulde Sporting Delta haar
sportieve plicht niet door het lagergeklasseerde Fortuna te verslaan. Fortuna won met 29-19, handhaaft zich
net en helaas degraderen daardoor Albatros en Valto naar de A eerste klasse
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Buiten trainingen starten weer!
Deze week zullen de eerste buiten trainingen van start gaan. Coaches / trainers hebben zelf de keuze om al
te gaan trainen, of toch nog een weekje te wachten. Vanaf 19 maart zullen alle trainingen weer starten en op
24/03 organiseert het AC weer 'Summer here we Come'! De TC heeft ervoor gezorgd dat (de meeste) teams
thuis spelen dus dat wordt een leuke zaterdag. Met als kers op de taart de wedstrijd van Valto 1 op een
vernieuwde tijd: 19:00 's avonds! De middag gezellig op het terras, daarna een dagschoteltje eten bij Valto
en dan het 1e nog zien knallen tegen ZKV, het kan allemaal op 24 maart!
Nederlands Kampioenschap C junioren op 17 maart in Harderwijk – Valto C1
Op 17 maart aanstaande zal Valto C1 vertrekken richting Harderwijk om daar het NK voor 1e klasse teams
te spelen. Uiteraard zijn we ontzettend trots op de C1 dat ze dit behaald hebben, nu nog goed en plezierig
korfballen op de 17e en dan is het al super geslaagd!
Ps: wil je mee naar Harderwijk maar geen zin om zelf te rijden? Kaartjes voor de bus zijn nog te koop in de
webshop!

Herhaling berichten
Verdere vorming Technisch Kader
Na het verlengen van de samenwerking tussen Valto en Luuk & Nikki als trainers voor de A1 is ook de
nieuwe hoofdtrainer van de selectie en de coach van Valto 1 aangetrokken. Eric Geijtenbeek nu nog
hoofdtrainer van Sporting Delta 1 neemt volgend jaar de Valto selectie onder zijn hoede. De vorming van de
rest van het Technisch Kader zal snel meer over bekend worden.

Valto goes to Korfballeague finale!
Ook dit jaar gaat Valto weer met haar leden richting de korfballeague finale! Deze week zal er informatie op
de website verschijnen wat we gaan doen, wanneer dat is en hoe je je kan aanmelden. Kampioenen kunnen
meedoen aan de kampioenenparade. Ben je kampioen, op het veld of in de zaal? Geef je dan met je team
op om mee te doen! Opgeven kan bij de jeugdcoördinatoren, zie: www.ckv-valto.nl/telefoonnummers/
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl
Spelregelbewijs verplicht voor senioren en junioren
Vanaf seizoen 2018-2019 stelt de KNKV een spelregelbewijs verplicht voor alle seniorenleden. Het jaar
daarop is het spelregelbewijs verplicht voor alle junioren. Binnen Valto hebben we er daarom voor gekozen
om voor komend seizoen het spelregelbewijs verplicht te stellen voor alle senioren en juniorenleden. Wij
willen als vereniging een positief klimaat creëren omtrent de scheidsrechters. Kennis van de spelregels is
een essentieel onderdeel hiervan. Dus ook als je geen wedstrijden fluit, is het belangrijk om kennis van de
spelregels te hebben.
Hoe kan ik het spelregelbewijs halen?
Aanstaande woensdag, 14 maart, krijg je een e-mail met de ‘activatiebrief spelregelbewijs’. Hierin ontvang je
een link waarin je jouw account op Korfbalmasterz kunt activeren. Op de website van Korfbalmasterz kun je
verschillende spelsituaties bekijken, spelregels lezen en een aantal oefentoetsen maken. Op de website
maak je uiteindelijk ook de toets. Voor het behalen van de eindtoets heb je vijf pogingen.
Hoe lang duurt het behalen van het spelregelbewijs?
Hoe lang je doet over het behalen van het spelregelbewijs is natuurlijk afhankelijk van hoe veel tijd je steekt
in het bekijken van alle spelregels en spelsituaties. Wij verwachten dat het behalen van het spelregelbewijs
binnen een paar uur mogelijk is.
Voor wanneer moet ik het spelregelbewijs hebben?
Wij verwachten dat alle senioren en junioren voor 31 mei in bezit zijn van een spelregelbewijs.
Bij wie kan ik zijn voor vragen?
Voor vragen over je account kun je bij Fiona terecht, fiona.rijsdijk@ckv-valto.nl. Mocht je geen junior of
senior-lid zijn, maar toch graag een spelregelbewijs willen halen kun je bij Fiona een account aanvragen.
Voor alle overige vragen kun je bij Marije terecht, marije.van.dalen@ckv-valto.nl.
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Korfbal clinics
http://www.korfbalstars.nl/evenementen/meiclinics
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CKV VALTO gaat naar de Korfbalfinale!

Al jaren lang gaan er een hoop teams van VALTO naar eerst de Ahoy en later Ziggo Dome voor de finale
van de korfballeague! Ook dit jaar gaan we gezellig met zoveel mogelijk VALTO’ers richting Amsterdam voor
de finale. Dit jaar gaan er 3 kampioenenteams richting Amsterdam en hebben we ook nog genoeg kaartjes
voor de rest van de VALTO helden en heldinnen.
Kaartjes kopen kan via http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-ticket/ maar wees er snel bij want we
hebben maar een gelimiteerd aantal!
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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

Wedstrijdverslagen
VALTO 2 enige winnaar van middagje Albatros.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Op de laatste competitie zaterdag ging de hele VALTO selectie op bezoek bij Albatros in Zwijndrecht. Voor
beide clubs waren er belangrijke punten te winnen deze zaterdag, dus werden door beide ploegen oproepen
gedaan om vooral de ploegen te komen aanmoedigen. De junioren beten het spits af. VALTO A1 had maar
één taak en dat was, net als vorige week, winnen van het reeds gedegradeerde Albatros A1. De overwinning
van vorige week ging niet van een leien dakje bij VALTO, maar leverde uiteindelijk wel 2 punten op. Ook
vandaag ging het weer niet gemakkelijk. De thuisploeg dook er vol bovenop om er voor het thuispubliek nog
een overwinning uit te slepen. VALTO begon niet scherp aan de wedstrijd, waardoor het eerste Lierse
doelpunt pas in de elfde minuut gescoord werd door Simon. De thuisploeg had er toen al vier inliggen en
werd al duidelijk dat het geen gemakkelijke middag zou worden voor VALTO A1. Enkele minuten later was
de achterstand opgelopen naar 6-1, maar kreeg VALTO wel meer grip op de Zwijndrechtse aanvallen. De
laatste tien minuten waren ingegaan met Martijn op de plaats van Thijs. Lisa, Myrte en Martijn maakten in
evenveel minuten dat de tussenstand op 6-4 kwam en werd het weer een wedstrijd. Voor de rust zouden
beide ploegen nog een keer de korf vinden en werden de kleedkamers opgezocht bij 7-5.
De eerste aanval na de thee werd verprutst door VALTO, waardoor Albatros al binnen 20 seconden de
voorsprong vergrootte naar 8-5. Albatros zou het verschil weer terug brengen op vier bij 9-5, maar toen
namen de VALTO heren het initiatief in handen. Met drie doelpunten op rij van Thijs, Rick en Martijn was het
gat weer gedicht, maar de gelijkmaker wilde nog niet vallen. De thuisploeg vergrootte hun marge weer naar
12-9 en moest VALTO weer alle zeilen bij zetten om nog aanspraak te maken op de winst. Hiervoor hadden
we nog zeventien minuten de tijd en dat werd door de spelers goed opgepakt. Met vijf doelpunten op rij
stond VALTO A1 ineens aan de goede kant van de score met nog negen minuten op de klok. Even later
waren we echter weer terug bij af toen de gelijkmaker weer gemaakt werd bij 15-15. Maaike zette ons weer
op die broodnodige voorsprong, maar weer maakte Albatros gelijk. Met het doelpunt van Myrte leek VALTO
iets meer dan een minuut voor het einde toch de wedstrijd naar zich toe te trekken. De thuisploeg lukte het
echter om in een poging van de dood of de gladiolen de VALTO verdediging te ontwrichten en vlak voor tijd
de gelijkmaker weer te scoren. Even later klonk het eindsignaal en moesten we genoegen nemen met een
puntendeling met de 17-17 eindstand. Later op de avond werd duidelijk dat de strohalm die VALTO A1 vast
had, toch nog knakte. Fortuna A2 was in de uitwedstrijd overlopen door Sporting Delta A1, maar bleek
vanavond in de thuiswedstrijd over speciale krachten te beschikken en won met 29-19 van de ploeg van
Michael Dissel. VALTO A1 speelt dus volgend seizoen, na een aantal jaren verblijf in de junioren
overgangsklasse, weer in de junioren 1e klasse.
De volgende wedstrijd was er een waar voor beide ploegen alleen de overwinning het gewenste resultaat
zou zijn. Het in grote getale aanwezige Lierse publiek kreeg geen mooie wedstrijd voorgeschoteld door de
ploegen, maar het kwartje viel uiteindelijk toch onze kant op. Scheidsrechter Leeverink had er zijn handen
vol aan om deze wedstrijd in banen te leiden. Beide ploegen gaven elkaar heel weinig ruimte, waardoor het
vier minuten duurde voor het eerste doelpunt viel. Dit viel helaas wel voor de thuisploeg en even later keek
VALTO al tegen een 2-0 achterstand aan. Paniek was er nog niet, maar het werd nu toch wel tijd dat ook
VALTO de korf ging vinden. Dit lukte Lisanne als eerste uit een vrije bal, waarna de deksel van de korf ging.
Pieter schoot de gelijkmaker binnen en na de vak wissel deden Mees en Ron er nog een schepje bovenop.
Na twintig minuten zorgden Ruben en Ron voor de 3-6 tussenstand en leek VALTO de controle over de
wedstrijd stevig in handen te hebben. Niets bleek echter minder waar, want twee minuten voor de thee was
daar weer de gelijkmaker bij 6-6. Het was Mandy die er voor zorgde dat we toch met voorsprong de
kleedkamer ingingen.
Mees wist de voorsprong bij aanvang van het tweede bedrijf nog te verdubbelen, maar toch was het na vijf
minuten weer gelijk bij 8-8 en begon de wedstrijd weer opnieuw. Dankzij de doelpunten van Ron, Sanne en
Ruben bleef VALTO aan de goede kant van de score tot 9-11. Mandy zorgde halverwege de tweede helft
voor de 10-12, maar toen ging de thuisploeg vol gas voor een slotoffensief. Met de nodige wissels wisten zij
met vier doelpunten op rij weer aan de goede kant van de score te komen en zich weer even kampioen
voelen. Lisanne en Maaike wisten ons weer op gelijke hoogte te brengen, maar voor VALTO gold alleen een
overwinning om kampioen te kunnen worden. Thijs poetste vijf minuten voor het einde weer een achterstand
weg met zijn afgeronde vrije bal. Wat later kreeg VALTO een strafworp mee na een te fanatieke
verdedigende actie, maar deze waren vanavond niet aan VALTO besteed. Het lukte Ron niet deze af te
ronden, maar even later zorgde Ruben dan toch weer voor een voorsprong voor VALTO met nog een minuut
of twee te gaan. De thuisploeg wilde natuurlijk kosten wat kost minimaal een gelijkspel zien te halen, maar
was daarin iets te gretig. De VALTO verdediging stond nu als een huis en wist de nodige ballen te
onderscheppen. Weer was de Zwijndrechtse verdediging te gretig en mocht Ron weer op de strafworpstip
gaan staan. Deze keer hield Ron gewoon het hoofd koel en gooide de wedstrijd zo vlak voor het einde in het
slot. De laatste minuut liep al dus dit mocht VALTO niet meer weggeven. Toch werd het de laatste halve
minuut weer onnodig spannend voor het meegereisde publiek toen de thuisploeg weer de aansluitingstreffer
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binnen schoot. De laatste aanval speelde VALTO echter goed uit, zodat met de 16-17 overwinning het
kampioenschap werd binnen gehengeld. Een kroon op een prima zaalseizoen voor onze reserves en zullen
zij volgend seizoen in de reserve overgangsklasse uitkomen in de zaal. Een mooie uitdaging voor de aan te
trekken nieuwe trainer om met deze jonge talenten geschiedenis te schrijven voor de club.
Na deze bloedstollende wedstrijd mochten beiden vlaggenschepen nog aantreden. Voor Albatros stond
lijfsbehoud nog op het spel, waar VALTO al uitgespeeld was. In Rhoon was alle hoop op VALTO gevestigd,
zodat zij nog een kans hadden om bij winst later op de avond tegen Fortis boven Albatros te eindigen. Ook
deze wedstrijd werd er een zonder hoogstaand korfbal. Aan scheidsrechter Klijn om deze degradatie kraker
in banen te leiden. Petje af voor de manier waarop hij deze wedstrijd, die af en toe wel erg chaotische
toestanden gaf in de korf zone, tot een goed einde heeft gebracht. Vooral het eerste aanvalsvak van VALTO
had het erg lastig deze avond en wist maar moeilijk de korf te vinden. Het was dan ook Albatros wat de
score opende, maar in de volgende aanval was Frank wel trefzeker. Kevin wist VALTO op 1-2 te schieten uit
een kort kansje, maar de thuisploeg wist deze weer snel weg te poetsen en nam gelijk weer een voorsprong.
Het lukte de thuisploeg echter niet om het verschil groter als twee te krijgen. Sterker nog, na de 5-3 wist
Frank met twee treffers VALTO weer op gelijke hoogte te zetten. Door om en om scoren stond het na tien
minuten al 7-7 en nam Albatros weer de leiding door een vrije bal te benutten. Zoals gezegd was Albatros er
alles aan gelegen om voor de winst te gaan en maakte daardoor nogal wat overtredingen. Ook nu mocht
VALTO op de strafworpstip gaan staan, maar ook bij het vlaggenschip bleken deze geen zekerheidje te zijn.
Even later schoot Judith dan toch weer de gelijkmaker binnen en zette Frank ons weer op voorsprong. Deze
werd echter gepareerd door de thuisploeg, maar in de volgende fase leek VALTO dan toch de boel op de rit
te krijgen. Met vier treffers op rij werd het drie minuten voor de mandarijnen 9-13. Dit bleek echter olie op het
Zwijndrechtse vuur. Met veel fysieke inzet perste de thuisploeg er een eindsprint uit en wist het gat nog voor
de rust weer te dichten.
De kleine 12-13 voorsprong was na de rust na vier rommelige minuten korfballen weer verdwenen. VALTO
herstelde de voorsprong echter weer door doelpunten van Judith, Laurens en Zané, maar daarna was de
beurt weer aan Albatros. Het spel verharde intussen naar de grens van het toelaatbare en dat ligt de Lierse
formatie toch niet zo goed. In het tumult werd weer een strafworp gemist door VALTO, waardoor het in
plaats van 15-17 in eens weer 16-16 stond. Door twee al dan niet terechte strafworpen wist Albatros weer
een gaatje te slaan, maar door de doelpunten van Kevin en Judith was het bij 18-18 weer gelijk. Het zou dus
op de laatste tien minuten aankomen wie deze wedstrijd op zijn naam mocht schrijven. Het Lierse publiek
moest in de volgende fase toezien hoe hun ploeg door het ijs zakte. Met slordig opgezette aanvallen en
plaats fouten zakte het spelniveau van VALTO naar een bedenkelijk niveau. Het was dan ook niet meer dan
terecht dat Albatros het initiatief naar zich toe trok en met vier doelpunten op rij de wedstrijd in het slot
gooide. Met nog een kleine drie minuten op de klok keek VALTO tegen een 23-18 achterstand aan en was
de wedstrijd wel gespeeld. Toch wisten beide ploegen in deze slotfase nog driemaal de korf te vinden, zodat
het eindsignaal klonk bij 26-22. Een terechte nederlaag voor VALTO, wat na de twee vrije weekenden geen
schim was van de voorgaande wedstrijden. Albatros kon opgelucht adem halen met deze overwinning en
eindigt nu op de veilige zesde plaats. VALTO zakt door de andere uitslagen van de tweede naar de vierde
plaats, wat toch wel een teleurstellend resultaat is van dit zaalseizoen.
Het zaalseizoen zit er nu op en kunnen we ons gaan voorbereiden op het vervolg van de veldcompetitie.
Even weer een paar weekendjes vrij dus en dan zien we elkaar weer op 31 maart bij de eerste competitie
wedstrijd tegen KVS.
Arno van Leeuwen.

Valto 5 - Weidevogels 4 , Finale voor promotie
Hoofdsponsor MELIOR
Kronieken van Valto 5
(Titel- en bitterballensponsor: Lagerwerf wonen)
Na alle avonturen van vorige week en de overwinning die behaald werd op Erasmus mochten we vandaag
onze ‘finale’ spelen tegen Weidevogels. Waar afgelopen weken het kampioenschap verloren was en de
verhalen gingen over Valto 2 en Valto 7 die op kampioenskoers waren, kregen wij het verzoek om toch nog
tweede te worden en voor de promotie te gaan. In een afgeladen Vreeloo-hal was Weidevogels ruim op tijd
met de nodige versterkingen. De tijd tussen de wedstrijden werd goed benut door Weidevogels om in te
schieten en warm te worden. Wij hielden ons echter kalm en wachtten op coach D voor de eerste instructies
van de dag.
Zoals altijd nam de Legende het woord in de kleedkamer. Hij sprak over het afgelopen zaalseizoen, waarin
wij hard hebben gevochten, gewonnen, verloren, ons zelf heb opgeraapt, nooit hebben opgegeven, nieuwe
samenstellingen hebben geprobeerd, team-uitje hebben meegemaakt en ZIGGO net niet gaan halen. En dat
we vooral niet moeten vergeten dat we ons zaalseizoen heel mooi kunnen afsluiten met een promotie! Een
seizoen waarin de meeste tegenstanders mee konden in de 3e klasse. Na dit inspirerende praatje kwamen
we tot de volgende opstelling: verdedigend mochten beginnen Hansu Hansu, Miekie, Ilsie, Frillem.
Aanvallend stelde de Legende zichzelf op met naast zich Hellen, Anna en ondergetekende.
De finale, geleid door de man van het kanon en vader van BOOM BOOM Ils, begon iets voor half zeven in
de avond. Het team van Weidevogels maakte ook nog kans op de promotie en dat zij die wilde hebben
bleek wel uit de eerste minuten waarin zij uit de startblokken schoten. Het duel was redelijk gelijkopgaand,
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maar had weidevogels in de eerste minuten het duel iets meer in handen. Dit resulteerde in een kleine
voorsprong van de gasten. Valto knokte zich echter terug in de wedstrijd en kwam vlak voor rust op gelijke
hoogte 7-7. Dat het 7-7 stond kwam vooral door een strafworp die de onderkant van de korf raakte en de
eerste meter bier betekende van ondergetekende.
De tweede helft nam Valto het initiatief. Janneman, ingevallen voor Fril, maakte weer eens een
onnavolgbare actie en forceerde de eerste voorsprong, Hans zorgde voor het eerste verschil van twee! Na
nog twee goals van Valto zijde stonden we eindelijk op onze gewenste marge van 4 goals verschil! Dat dit
de voorzitter kon bekoren bleek wel uit de brede glimlach op zijn gelaat. Vermeldenswaard: de voorzitter
heeft de wedstrijd van Valto 1 laten lopen en is naar ons gekomen om te supporteren. Hulde!
Coach D zat in zijn element, Boekie werd in beide aanvallen gebruikt als breekijzer en dat had effect! Ilsie
werd van vak gewisseld, Es mocht erin om ouderwets te domineren in de paalzone. Alle sterke punten van
ons werden benut en zo konden wij onze voorsprong van vier punten behouden. Het moment dat we onszelf
lucht konden verschaffen werd verprutst door ... mij. Opnieuw werd er een strafworp gemist en vierde de
bank een feestje, want ja. Missen is een meter bier. Gelukkig had dit geen effect in de hectische slotfase:
Weidevogels verkleinde de marge naar drie punten, maar uit een schot kon Valto toch weer vier verschil
maken en de wedstrijd naar zich toe trekken. Na het laatste fluitsignaal barstte een klein feestje los en
mochten wij onze promotie taart aansnijden! Dat het een sportieve wedstrijd was kwam tot uiting bij het taart
eten, de dame van weidevogels kwam ons feliciteren en gaf ‘hun’ champagne aan ons.
Zo sluiten wij het zaalseizoen af met een mooie overwinning, promotie en taart met 2 meter bier en
champagne! Voor wij buiten weer verder gaan, mogen wij eerst op een trainingskamp. Dit altijd gezellige
weekendje staat voor aankomend weekend op het programma. Hiervan zal geen verslag te vinden zijn,
maar vreest u niet! Buiten mogen wij namelijk verder aan de tweede helft van onze competitie. Helaas kan ik
hier niet uitgebreid over samenvatten, ik was er simpelweg niet bij. Wel is te zien aan de stand dat Valto
bovenaan staat en meedraait voor het kampioenschap. Op naar buiten, waar u in de week na 31 maart weer
van ons zal horen!
Voor nu, bedankt voor de support in de zaal, de gezelligheid, aandacht en reacties!
Uw reporter en schrijver der Kronieken van Valto 5,
Michiel

Valto D3- Fortuna D3
Zo, daar gingen we zaterdag dan… Naar Delft voor de laatste wedstrijd in deze moeilijke poule!!
Valto ging vandaag toch echt weer voor de winst. Aan de inzet ligt het niet. Valto D3 doet elke keer super
hard zijn best met zijn 11–en !! Maar het is knokken hoor voor de winst.
Afijn, in de eerste minuten werd er van beide kanten meteen gescoord. 1-1 (door Dieuwertje).
Fortuna was sterk. Halverwege de 1e helft stond het al 4-1 voor Fortuna. Even wisselen van vak. En daar
was Rosan 4-2.
Tot aan de rust werd er super goed gespeeld. Echt leuk om naar te kijken. Maar Fortuna was te sterk. De D3
ging de rust in met 6-2. Na de rust hebben Jorn en Lucas nog gescoord. Dat was helaas niet genoeg. We
hebben verloren met 11-4.
Gelukkig heeft Valto D3 nu al zin in de buitenwedstrijden !!
Groetjes Michel en Willemieke

Phoenix D3 – VALTO D5
Afgelopen zaterdag speelden wij tegen Phoenix D3. We hadden veel zin in de wedstrijd.
We begonnen goed, alleen in de 8e minuut scoorde phoenix, dus stonden we 1-0 achter. Toen in de 19e
minuut scoorde Igor de 1-1.
Na rust scoorde Michelle in de 7e minuut de 1-2. 5 minuten later scoorde Iris Vermeer de 1-3. En Dave
scoorde bijna de 1-4, maar hij ging mis.
In de 13e minuut kwam Phoenix terug, want ze scoorde de 2-3.
Dit was ook de eindstand.
Groetjes de D5.

Valto E3
Afgelopen zaterdag hebben we onze kampioenswedstrijd gespeeld tegen de E4 van Futura. We hebben
deze wedstrijd met gemak gewonnen, de 1e 10minuten hadden we er met elkaar 6 te weten te scoren. We
hadden soms echt ook een mooie opbouw naar een doelpunt toe! De eindstand was 10-1. Na de wedstrijd
stond er voor de 2e keer een heerlijke taart voor ons klaar, want we waren met het buiten seizoen ook
kampioen geworden! We willen onze super lieve enthousiaste coach Lisa bedanken en ook de trainers
natuurlijk. We hebben super veel zin om weer buiten te korfballen!
Groetjes Sofie
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Valto E4- Trekvogels E1 (3 maart)
Vandaag was de spanning te snijden! We moesten thuis spelen tegen het enige team waar we tot nu toe
van verloren hadden. Geppe kon er vandaag helaas niet bij zijn, want die was op kamp. Maar gelukkig
kwamen Déon en Frenk ons versterken!
De wedstrijd was nog maar net begonnen en we stonden al op 1-0 voorsprong! De gelijkmaker liet niet lang
op zich wachten. De Trekvogels waren heel goed, maar toch konden ze niet voorkomen dat wij nog een paar
keer konden scoren.
In de eerste tien minuten van de tweede helft kwam de jarige Déon in het veld, die meteen scoorde met een
prachtig afstandsschot! Na nogmaals gescoord te hebben, kwam Frenk er voor hem in, zodat hij naar zijn
verjaardagsfeestje kon. Frenk had ook een zeer goede invalsbeurt, waarin hij meerdere malen kon scoren.
De fanatieke coach van de Trekvogels legde zich in de loop van de vierde tien minuten hoorbaar neer bij het
feit dan Valto E4 gewoonweg te sterk was voor haar team. Het werd een prachtige overwinning met een
eindstand van 12-2.
Déon en Frenk, super bedankt voor jullie hulp en inzet!
Groetjes, Piera

Paklijst trainingskamp

GLOW IN THE DARK

16 t/m 19 maart 2018 - Kamphuis de Ginkel in Leersum
Vanaf vrijdag 19:30 uur is het kamphuis open om er weer een onvergetelijk
weekend van te maken!
Hieronder alvast een paklijst;
Slaapzak, Kussensloop, Sierraden, Dekbedovertrek, drie Theedoeken, Handdoeken,
Glow In The Dark details, Black Light, Zonnebril, Oude Schoenen, Fietsbroek, Oude
warme sportkleding, Glow in The Dark Kleding, Zaklamp, Regenkleding.
Regel je eigen vervoer, dat jij zelf én je spullen er komen, en vergeet geen contant
geld voor de dranken.

LET’S GLOW
Gert-Glow, Arco Dark, MultiColour vince, MaNEON
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