


De Bijblijver, 19 maart 2018 1 

 

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

19 maart 2018    45e jaargang nr. 30 
 

 
 

Dit maakt korfbal zo leuk 
	
Toegegeven, de titel van dit stukje is keihard gejat van Bart. Het was de quote uit het interview dat Bart had 
met de redactie van Valto over het aanstaande NK voor de C-jeugd 1e klasse. Maar daarom niet minder 
waar. Ik zal jullie vertellen waarom. 
 
Het is vrijdagavond. Ik rijd met Alex en Mees richting Leersum, waar het jaarlijkse trainingsweekend weer 
plaatsvindt in en om kamphuis De Ginkel. Een ideaal toevluchtsoord voor dit soort gelegenheden. Eenmaal 
aangekomen werden we zoals altijd bijzonder vriendelijk welkom geheten door de reeds aanwezige mensen 
en crew. Een slaapplek was snel gevonden en ook het plekje op de dansvloer bleek prima in te vullen. Het 
was weer ouderwets  gezellig en zoals ieder jaar was het weer een feest, inclusief de ontgroening van de 
nieuwelingen, met wie een bijzonder spel gespeeld werd en waarna het feest pas echt kon losbarsten. 
 
In de vroege ochtend, net als iedere dag eigenlijk, ging de wekker. Alleen nu was het temidden van een 
groep slapende trainingeweekendgangers. Behalve ikzelf, Bart, Simon en enkele keukenhelden, die voor 
ons een heerlijk ontbijt klaar hadden gezet. Daarna wachtten we nog even tot de bus met Valto C1 en 
supporters uit De Lier was vertrokken en gingen ook wij richting Harderwijk met een lichte sneeuwval en min 
twee op de thermometer. De winter en lente voeren blijkbaar hun laatste strijd, de winter gaf nog niet op. 
Eenmaal op de plaats van bestemming, werden de laatste tactieken besproken, kwam ook de bus uit De Lier 
aan en kleurde sportcomplex De Sypel langzaam oranje-zwart, nestelde alle supporters van Vakkie V zich 
op de tribune en kon de sportieve dag beginnen. 
 
Uiteraard niet zonder het voorstellen van de teams, mét shooters voor onze helden van de C1 en het gezang 
van VakkieV waardoor zij zich al snel thuis konden voelen. Helaas voor de C1 en meegereisde supporters 
was de eerste wedstrijd geen succes. Er werd met 8-7 van KVS verloren in een spannende wedstrijd, 
waarbij Valto C1 de hele tijd voor had gestaan. De tweede en derde poulewedstrijd gingen gelukkig wel 
goed, waarvoor er uiteindelijk een tweede plaats in de poule was, die recht gaf op de finales om de 3e/4e 
plaats. In deze strijd was Valto C1 te sterk voor Albatros (waar kennen we dat van) en pakte de bronzen 
plek, wat echt een hele goede prestatie is. Met een goed gevoel gingen VakkieV, de coaches en 
ondergetekende weer kampwaards. 
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Met een lege maag en een bijzondere ervaring rijker kwamen we ’thuis’ en daar bleek dat de kampgangers 
een middagje bowlen achter de rug hadden, met een tot top-bowler gepromoveerde Jelle. Dit moest 
natuurlijk gevierd worden en langzaam maakte iedereen zich op voor een heerlijke maaltijd van de gril, met 
broodjes, salades en wat al niet meer zij. Een aaneenschakeling van culinaire hoogtepunten, waarvoor we 
de keukencrew weer bijzonder hartelijk voor bedanken. Altijd weer prima geregeld. En sowieso is het 
trainingsweekend ieder jaar weer tot in de puntjes verzorgd. De heren en dames bedrijven topsport. Iets wat 
zeker ook tot uiting kwam tijdens de bonte avond. Het thema ‘Glow in the dark’ deed enkele wenkbrauwen 
fronsen vooraf, maar de bedenkers hadden het geniale inzicht dat een ieder weer tot het uiterste zou gaan 
om de meest creatieve kleding, decoraties en attributen te verzamelen, wat het met recht tot een bonte 
avond maakte. Dit thema is meesterlijk geslaagd en blijft nog lang in het geheugen of de oorgang aanwezig. 
 
De aantrekkingskracht van dit legendarische weekend, meestal ergens in maart, is bijzonder. Dit jaar een 
record aantal deelnemers, deels herintreders, maar vooral extra jeugd die het aandurfde om de stap van 
jeugdweekend naar het echte werk te maken. Enkelen hielden het zelfs stug vol tot op enig moment de 
muziek uitging. Er werd nog een kleine afterparty gehouden tot ook zij het bed opzochten en het licht 
uitdeden. Overigens was de muziek weer top geregeld. Alles kwam aan bod door de draaiers DJ Van Lingen 
en MC DV. Letterlijk draaien, want een rad van avontuur met alle muzieksmaken werd doorlopend 
geraadpleegd en de hits volgden elkaar in hoog tempo op. Een blijvertje wat mij betreft. Maar goed, ook aan 
deze dag kwam weer een einde en langzaam doofde de laatste glow sticks en viel De Ginkel in een diepe 
slaap. 
 
Gewekt door de eerste stemmen en de geur van gebakken ei met spek kwam hetzelfde kamphuis weer tot 
leven en maakte zich op voor de toch der tochten. Weliswaar niet op de schaats, maar wel met een 
gevoelstemperatuur ver onder nul. De serie mountainbikes werden uitgeladen, gereed gemaakt en na enige 
uitleg bestegen. De halve kilometer asfalt naar en van het startpunt zouden ongeveer de enige verharde 
delen van de rit zijn. De rest kon worden beschreven als bospad, grind, takken, boomstronken, hoge 
heuvels, diepe dalen, wortels, mulle grond, hobbels, kuilen en nog meer kuilen. 
 
Het opdelen van de groep in drie kleinere groepen was een goed idee, echter matig in de uitvoering. Als snel 
haalde de ene groep de andere in, althans, wat daar van over was. Waren sommigen nog aan het uitvogelen 
hoe de remmen precies werkten en anderen kwamen er achter dat ze versnellingen hadden en hoe ze 
werkten. Het mooie is dat iedereen zijn eigen tempo en dus groepje heeft na een paar kilometer en dat die 
op elkaar wachten indien nodig, elkaar moed inspreken indien nodig en elkaar wijs maken dat het einde van 
de route toch echt nabij moest zijn. En dat je elkaar scherp houdt als dat einde er dan is, je het ook herkent. 
En dat is precies wat er dus mis kan gaan als je een stukje alleen vooruit fietst. 
 
Het waren 18 hele mooie, vermoeiende, hobbelige kilometers, maar we hebben het gered. Weer iets van de 
bucket list afgestreept en een kleine angst voor de spierpijn die morgen komen gaat. De koude handen, 
bevroren tenen, houten achterwerk en uitgeputte benen waren snel vergeten, want de keukenhelden hadden 
begrepen dat lekker eten wonderen doet. En dus was het voor velen een culinaire traktatie, alvorens in te 
pakken, vaarwel te zeggen en huiswaarts te gaan. Zo ook ik, met wederom een bijzonder mooie ervaring 
rijker en met een grijns op het gezicht op weg naar De Lier. Mensen, het was weer ge-wel-dig! Leuk dat jullie 
er bij waren en dat ik weer welkom was. 
 
Thuisgekomen toch nog even wat beelden teruggekeken van afgelopen korfbalwedstrijden. Van het NK voor 
de C-jeugd met een 3e plek tot Valto 8 dat op de valreep nog het kampioenschap binnensleepte. Maar ook 
de play-off wedstrijd van ‘onze’ Rick en Alex die een waar doelpuntenfestijn mochten optekenen met een 
eindstand van 42-40 wat betekende dat Dalto door is naar de hoofdklassefinale volgende week. En de 
miraculeuze ontsnapping van KCC die voor behoud in de Korfballeague met niet meer dan 10 doelpunten 
verschil mocht verliezen van concurrent DVO. En het werden 10 doelpunten verschil … ik kreeg een déjà-vu, 
iets met Valto 5.  
 
Al met al een bijzonder geslaagd weekend met het trainingsweekend, het NKC, de korfbalwedstrijden op het 
hoogste of bijna-hoogste niveau en om nog maar eens de woorden van Bart aan te halen, dit maakt korfbal 
zo leuk! 
 
Fijne week, ik ga eerst wat uurtjes inhalen ;-) 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Uitslagen 17 maart 2018 
 

 
 

 

 

Programma tot en met zaterdag 24 maart 2018 
 

 
 



De Bijblijver, 19 maart 2018 4 

 

 
 



HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

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



De Bijblijver, 19 maart 2018 5 

Nabeschouwingen 
 
Valto 8 speelde deze zaterdag nog een belangrijke wedstrijd tegen mede-kampioenskandidaat Olympia 4. 
Valto had aan gelijkspel genoeg, Olympia moest winnen voor de titel. In de eerste helft liep Valto heel 
makkelijk uit waardoor er in de rust al een ruime 2-9 voorsprong op het bord stond. De tweede helft ging iets 
moeizamer aan de kant van Valto maar de overwinning is geen seconde in gevaar geweest. Deze 
zaalcompetitie werd afgesloten met een 13-16 overwinning, het kampioenschap en dus ook taart! 
 
Valto C4 was eerder die dag ook al afgereisd naar Spijkenisse om te spelen tegen Olympia C3, de nummer 
3 uit de poule. De eerste helft was wat lastig voor Valto waardoor er met rust tegen een 4-0 achterstand 
aangekeken werd. De tweede helft raakte de C4 op stoom en scoorde zelf ook nog 4 doelpunten. Olympia 
deed dat ook waardoor er 8-4 verloren werd. Valto eindigt hiermee als laatste in de poule. Hopelijk treffen 
jullie op het veld tegenstanders van meer gelijk niveau. 
 
En dan natuurlijk Valto C1! Zij kwamen zaterdag uit op het NK C bij Unitas in Harderwijk. Na een busreis en 
het voorstellen van de teams, begon Valto om half 12 aan haar eerste wedstrijd tegen KVS C1. Dit alles 
onder aanmoediging van heel veel Valto-publiek. De wedstrijd tegen KVS ging eigenlijk de hele tijd gelijk op 
waarbij Valto steeds een puntje voor stond. In de laatste paar minuten wist juist KVS deze voorsprong te 
pakken. Valto miste 2 strafworpen en een schitterende doorloop van Romy in de laatste seconde van de 
wedstrijd werd onterecht afgekeurd. Hierdoor eindigde deze eerste wedstrijd in een 7-8 verlies. Een grote 
teleurstelling. We waren zo dichtbij en eigenlijk wist je nu al dat de kans op de 1e plek verkeken was er 
vanuit gaande dat KVS geen steken meer zou laten vallen. 
Na een half uurtje rust had Valto zich weer opgeladen voor de tweede wedstrijd, tegen Vitesse C1. Hier was 
Valto vanaf het begin de sterkere partij. Er werd een voorsprong gepakt en deze werd niet meer weg 
gegeven. Er werd netjes 5-10 gewonnen. 
Voor de derde wedstrijd stond Fortissimo C1 op het programma. Zij hadden nog geen poulewedstrijd 
gewonnen dus dit moest voor Valto een te kloppen ploeg zijn. En dat bleek ook wel. Met rust stond er al een 
verschil van 5 doelpunten op het scorebord. In de tweede helft werd de wedstrijd wat matter, maar misschien 
werden er krachten gespaard voor de laatste wedstrijd die nog komen moest! De wedstrijd werd met 9-1 
(volgens de officiële uitslagen zelfs met 9-0) gewonnen. 
Op naar de finalewedstrijd van deze dag! De nummers 2 uit beide poules speelden om een podiumplaats, 
namelijk plek 3. Dit werd Albatros C1 tegen Valto C1. Binnen 10 seconden lag het eerste doelpunt van Valto 
door de korf. Het lukte alleen niet om een gaatje te slaan met Albatros. Na de officiële speeltijd was de stand 
dan ook 8-8 en moest er verlengd worden. Valto scoorde in die verlenging snel na elkaar 2 doelpunten. 
Ondanks dat de vermoeidheid bij sommigen echt toe sloeg en goed te zien was, werd er nog maar 1 
doelpunt doorgelaten en stond er dus een 9-10 overwinning op het scorebord. Valto heeft hiermee geheel 
verdiend de 3e plek op dit NK gehaald. Dit werd door het team en de meegereisde supporters luidruchtig 
gevierd. Gefeliciteerd Valto C1 met deze geweldige prestatie! 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
Geen uitgebreid programma afgelopen zaterdag en een kattententoonstelling in de 
Lierse sporthal. 
 
Wedstrijden buiten VALTO 
Vorige week was de 2-kamp tussen Groen Geel (winnaar hoofdklasse A) en Dalto 
(nummer 2 hoofdklasse B) was zinderend spannend! 31-32 na verlengingen.  
Rick en Alex hadden weer een topper. Ze mochten de 2e wedstrijd fluiten: Dalto – 
Groen Geel.  
Het werd een bizarre uitslag. Als je 40x scoort mag je toch verwachten dat je wint. Niet dus als Dalto er 42 
ingooit. 
 
Rick meldt: “verder wel een prima wedstrijd neergezet”. 
Als je het nog wil nakijken: https://www.youtube.com/watch?v=VzGNXn3pel8&feature=youtu.be  
Top mannen! 
 
Komend weekend 
Een groot oefenprogramma voor en na het uitlopen van de potgrond! 
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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 
De jeugd heeft meer verkocht dan vorig jaar. Nu nog de uitrol-actie. 
Alle B-, A- en seniorenteams komen in actie. Vele handen maken licht werk. 
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Schoonmaken Villa 
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
 
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: 
 
23/3 E3 en E4 
30/3 E1 en E2  (Goede vrijdag binnen het team bespreken wanneer jullie gaan) 
6/4 F1 en F2 
13/4 C1 
20/4 D5 
27/4 Koningsdag D4  ( binnen het team bespreken wanneer jullie gaan) 
4/5 D3 
11/5 D2 
18/5 D1 
25/5 C4 
1/6 C3 
8/6 C2 
15/6 B3 
22/6 B2 
29/6 B1  
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 

Barbezetting komende 2 weken 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site. 
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst als derde genoemd staat mag om 9.15 uur beginnen. 
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel 

en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren 
even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders ophaalt ook 
even een berichtje naar Teun. 

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit 
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen 
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de 
volgende dag!! 

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op 
jbridder@caiw.nl 

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
	

Groetjes	Mariëlle	Ridder,	06-48761966		
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 
1 

Bezetting 2 Bezetting 3 Ass 
keuken 

Keuken 

22 mrt Do 19.30-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        
24 mrt Za 7.45-10.45 Sandra 

Kortekaas 
Pascal v Dijk Jolanda de 

Meulmeester 
  

24 mrt Za 10.45-13.45 Irma 
Koornneef 

Annemieke 
Dukker 

Ellen vd Kaaij   

24 mrt Za 13.45-16.45 André van Antoinette Herma van   
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Datum Dag Tijds 
duur 

Bezetting 
1 

Bezetting 2 Bezetting 3 Ass 
keuken 

Keuken 

Geest Saarloos Venetiën 
24 mrt Za 16.45-19.45 Valto 5 Valto 5 Valto 5 Valto 5 17.00-20.30 

Marcel 
Schouten  
Laurens van Eik 

24 mrt Za Vanaf 19.30 GJ Stolk     

        
29 mrt Do 19.30-23.30 Ben van 

Duijn 
    

        
31 mrt Za 08.15-12.00 Wilma 

Prins 
Annemieke van 
Leeuwen 

Suzanne 
Ousoren 

  

31 mrt Za 12.00-15.00 Trude 
Veerhoek 

Mieke van 
Geest 

Heleen van 
Dasler 

  

31 mrt Za 15.00-18.00 Chantal 
van Kester 

Claudia vd 
Voorn 

Nico 
Kolenbrander 

  

31 mrt Za 17.30-20.30 Valto 4 Valto 4 Valto 4 Valto 4 Willem Ditewig 
Martin vd Wel 

        
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend.. 
Waren de selectie teams vrij waardoor zij en een hoop andere junioren en 
senioren konden vertrekken naar het beroemde Valto trainingsweekend.  
 
Valto A1 blijft in de Overgangsklasse in de zaal 

Het KNKV heeft aangegeven dat onze A1 ook volgend jaar in de Overgangsklasse zou kunnen spelen. Dit 
aanbod hebben we als Valto aangenomen waardoor de talenten in de A1 nog een jaar kunnen oefenen met 
schotklok.  
Valto C1 3e plek behaald op het NK C jeugd!  

Afgelopen zaterdag speelde de C1 het NK voor eerste klasse C teams in Harderwijk. Met een grote groep 
fans werd de hal in Harderwijk deels oranje gekleurd en met de nodige trommels en gesmeerde keeltjes 
werd de C1 aangemoedigd. Uiteindelijk is de C1 3e geworden op het NK, een super goed resultaat! 
Gefeliciteerd allen!  
Buiten trainingen starten weer! 
Inmiddels zijn de eerste buitentrainingen weer begonnen en de eerste oefenwedstrijden staan 24-03 op het 
programma. Het schema met trainingen staat nog steeds online op de website, dus mocht je het vergeten 
zijn controleer dan even jouw trainingstijden via Competitie --> Trainingstijden 17 – 18.  
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. 
  



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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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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/. 
 
De volgende teams gaan al mee: 
 
Team Aantal 
Valto B2 12 
Valto C1 12 
Valto D1 12 
 
Daarnaast hebben de volgende mensen zich al opgegeven door een Korfbalfinaleticket te kopen in de 
webshop: http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-ticket/.  
 
Naam Aantal 
Ilse Slaman, Jolijn van Eendenborst, Sanne van Oudheusden 3 
Luca Hagemans 1 
Máté Ridder 1 
Fabian de Jong 1 
Rianca Aarts 2 
Jimmy van der Meer 1 
Wietske van der Meer 4 
 
 
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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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO C1 wordt derde op NKC 2018. 

Sponsors: KPS 24/7, Lansbergen Orchideeën en kdv ’t Strijpje.  
Na het behaalde kampioenschap in de competitie mocht VALTO C1 hun krachten gaan meten op het NK-C 
in Harderwijk, waar zij met de andere kampioenen uit de 1e klasse C gingen uitmaken wie van hen 
Nederlands beste 1e klasseploeg is. Zaterdagmorgen vroeg vertrok de bus met de spelers en supporters 
richting Harderwijk. Deze was echter niet groot genoeg, zodat ook de nodige auto’s achter de groep aan zijn 
gereden. Ook vanaf het trainingsweekend waren een groot aantal supporters naar Harderwijk gekomen om 
onze C1 de dag van hun leven te bezorgen. Toch erg mooi om te zien hoe de vereniging zo massaal achter 
hun jeugdteam staat. Vanaf het voorstellen van de ploegen tot de prijsuitreiking was “VakkieV” luidruchtig 
aanwezig, wat voor mij toch wel de nodige kippenvel momenten opleverden. De supporters hadden in hal 1, 
waar VALTO vier wedstrijden zou spelen, een “eigen vak” gecreëerd met veel oranje ballonnen en natuurlijk 
mocht het spandoek van de Lierse Trots niet ontbreken. De eerste wedstrijd werd tegen streekgenoot KVS 
uit Scheveningen gespeeld. Geen onbekende ploeg en we wisten van tevoren dat dit misschien wel de 
sleutelwedstrijd voor VALTO kon worden voor het verdere verloop van het toernooi. In deze eerste wedstrijd, 
die vandaag 2x 12 minuten zouden duren i.v.m. de belasting van de kinderen, was de spanning toch wel 
zichtbaar aanwezig bij onze talentjes. Toch wist VALTO de score te openen via David. VALTO C1 wist het 
de Supervissen knap lastig te maken, maar kon niet voorkomen dat zij in de eerste helft in het spoor bleven. 
Bij de korte pauze stond er een minimale voorsprong voor VALTO op het bord van 5-4, maar deze werd in 
het tweede bedrijf al snel gelijkgetrokken. De tweede twaalf minuten ontspon er zich een kat en muis spel, 
maar wist VALTO nog wel steeds als eerste te scoren. Met nog anderhalve minuut op de klok wist KVS voor 
het eerst bij 7-8 op voorsprong te komen. Er ontstond een bloedstollende slotfase waarin VALTO de druk er 
vol op had bij KVS, maar de vele kansen niet wist af te ronden. Ook de twee toegekende strafworpen 
werden niet benut, waar je dan uiteindelijk toch deze wedstrijd door de vingers voelt glippen. Helaas kreeg 
VALTO C1 dus bij de opening van het NK ook gelijk de eerste nederlaag sinds augustus 2017 te verwerken 
en was KVS met 7-8 de, vonden de eigen supporters ook, gelukkige winnaar.  
Aan de coaches om de ploeg weer op te peppen voor de volgende wedstrijd, want veel tijd om te treuren 
was er niet. Een half uur later moest de ploeg er weer staan voor de volgende wedstrijd. Ook de tweede 
tegenstander kwam uit de regio. Omdat er maar zeven 1e klasse C poules zijn mocht Vitesse (Ba) C1 als 
beste nummer twee ook naar het NK. Zij hadden alleen punten laten liggen tegen Albatros C1, de kampioen 
uit die poule. Ook in de tweede wedstrijd nam VALTO direct het voortouw door meteen een gaatje te slaan 
naar 2-0 door Romeo en Elise. Vitesse hield echter de aansluiting tot 3-2 halverwege de eerste helft, maar 
toen zette VALTO weer even aan. Met drie treffers op rij van Romeo, Jasper en Koert kwam de ruststand op 
6-2 te staan. Na de korte pauze wist Vitesse hun eerste aanval nog wel in een doelpunt om te zetten, maar 
VALTO hield de marge op vier door mee te scoren. Bart en Simon gaven de invallers ook de kans om zich te 
laten zien en Thomas greep deze kans ook gelijk met beide handen vast. Bij zijn eerste balcontact wist hij 
ook gelijk de korf te vinden en voor de 8-4 te zorgen. Ook zijn naam galmde dus door sporthal “de Sypel” in 
Harderwijk. Vitesse wist ook nog een doelpuntje mee te pikken, maar konden niet voorkomen dat VALTO 
hen met dubbele cijfers opzij zette. Met nog twee treffers van Romeo en Elise werd met 10-5 de eerste 
overwinning gepakt.  
De laatste poulewedstrijd was tegen het onbekende Fortissimo C1 uit IJsselstein, wat na een verbeten strijd 
met MIA C1 met één puntje verschil het kampioenschap binnen haalde in de 1e klasse C. Een ploeg die het 
in de competitie blijkbaar met een gelijkwaardige tegenstander moest klaren. Vraag was alleen waar VALTO 
zou staan ten opzichte van hen. Uit de andere uitslagen bleek echter wel dat Fortissimo niet lekker in het 
toernooi zat, want zij hadden al tweemaal verloren en zouden er ook tegen VALTO niet aan te pas komen. 
Hoewel de Fortissimo dames fysiek toch flink sterker waren dan de VALTO dames, waren Romy, Elise, 
Sanne en Emma hen toch de baas. In de eerste twaalf minuten zou alleen VALTO de korf weten te vinden. 
Door de doelpunten van Elise, Romeo, Emma, Jasper en David stond er bij de rust al een 5-0 voorsprong op 
het bord. De tweede helft ging Fortissimo toch beter verdedigen en duurde het tot halverwege de tweede 
helft voor er weer gescoord werd. In tegenstelling tot wat er later op het wedstrijdformulier werd ingevuld, 
wist Fortissimo wel degelijk de korf te vinden door een afgeronde doorloop van één van de dames. Daan 
was intussen in het veld gekomen om het gebrek aan lengte van David te compenseren in de rebound. Dit 
wierp ook gelijk zijn vruchten af, want Fortissimo had vanaf nu alleen nog één schots aanvallen. Jasper, 
Romeo en Daan zorgden er uiteindelijk voor dat de eindstand op 9-1 kwam te staan. Hiermee werd duidelijk 
dat VALTO C1 zich mocht gaan klaar maken voor de strijd om de 3e plaats. In de troostfinale troffen zij ook 
weer een streekgenoot, maar toch onbekende tegenstander. Zij zijn de pupillen van de club waar de VALTO 
selectie vorige week een korfbalmiddag beleefden. Albatros C1 heeft tijdens de competitie slechts één 
wedstrijd verloren, maar toen moeten zij een totale off day gehad hebben. De rest van de wedstrijden 
hebben zij met overmacht gewonnen en sloten zij de competitie af met doelsaldo van +158. Ook zij hadden 
in de poulewedstrijden een verlies moeten slikken tegen Heerenveen C1. Geen schande overigens want 
Heerenveen C1 was met grote overmacht de kampioen in hun poule geworden met een doelsaldo van +159.  
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De troostfinale werd een wedstrijd om van te smullen. Albatros en VALTO gingen natuurlijk vol voor de 
overwinning, waarin VALTO weer het voortouw nam bij aanvang van de wedstrijd. Elise en David, die boven 
zichzelf uit steeg deze wedstrijd, zorgden voor een eerste 2-0 tussenstand. Toen viel het echter stil rond de 
korf voor VALTO en wist Albatros met drie doelpunten op rij aan de goede kant van de score te komen. 
Daan was alweer naar “buiten” gestuurd door de coaches, want Albatros dwong in de verdediging David 
naar de korf en had VALTO te weinig rebound. Dit was echter het moment dat David opstond en zijn ploeg 
bij de hand nam. Hij en Koert zorgden ervoor dat we toch met 4-3 gingen rusten.  
Albatros wist deze achterstand echter snel weg te werken na de hervatting. David bleek vandaag niet te 
houden voor zijn tegenstander, want hij zorgde met zijn doorloop en afstandsschot weer voor een 6-4 
voorsprong. Het andere vak had het echter lastig tegen de ploeg uit Zwijndrecht, waardoor het een aantal 
minuten later toch weer gelijk was bij 6-6. Het was wederom de kleine David die het VALTO publiek op de 
banken kreeg door zijn tegenstander het bos in te sturen en wederom een doorloop af te maken. Bij Albatros 
waren het de dames die het oppakten en was het wederom een dame die van afstand de korf wist te vinden. 
Terwijl de klok al was stilgezet wist Jasper VALTO met een kort kansje weer op voorsprong te zetten en leek 
de winst binnen. Albatros wist echter niet van opgeven en persten er nog een slotoffensief uit en wist 
wederom met een afstandsschot van een dame op gelijke hoogte te komen.  
Dit was ook gelijk het einde wedstrijd en moest er dus verlengt gaan worden. Nog 2x vijf minuten de 
concentratie vasthouden en gaan voor die overwinning. De eerste vijf minuten waren duidelijk voor VALTO, 
waarin Romeo en, de plaag voor Albatros, David ons, met zijn zesde deze wedstrijd, op een 10-8 voorsprong 
wisten te zetten. De tweede verlenging wist VALTO niet meer tot scoren te komen, maar stond verdedigend 
haar mannetje. In de slotfase moest er nog wel een tegentreffer geïncasseerd worden, maar VALTO C1 wist 
de overwinning volwassen veilig te stellen.  
De finale werd gespeeld tussen KVS/Maritiem C1 en Heerenveen C1. Heerenveen nam nog wel een 
voorsprong in het begin van de wedstrijd, maar KVS wist de aansluiting te houden en uiteindelijk in de 
tweede helft de wedstrijd naar zich toe te trekken. Al met al een mooie afsluiting van het zaalseizoen voor 
onze C1 met een mooie 3e plek op het NK-C en promotie naar de C hoofdklasse. Het was weer een dag 
genieten van leuke wedstrijden en een geweldige ambiance in Harderwijk met alle enthousiaste 
supportersscharen die hun ploegen op een geweldige manier aanmoedigden. Ook korfbalvereniging 
UNITAS verdient de nodige complimenten voor het organiseren van deze happening. Alles was tot in de 
puntjes verzorgd in dit mooie sportcomplex en zij kunnen terugkijken op een geslaagde korfbaldag.  
VALTO C1 kan zich nu gaan voorbereiden op het veldseizoen waar zij, na het kampioenschap in de 
najaarscompetitie, zijn ingedeeld in een promotie poule en dus kans maken om in juni weer naar het NK-C 
op het veld te kunnen. Zo ver is het echter nog lang niet, want dan moeten zij wel afrekenen met twee 
tegenstanders die zij ook vandaag troffen, Albatros en Vitesse (B). De derde tegenstander kennen we uit het 
zaalseizoen en is VEO C1, wat dus betekend dat onze C1 elke wedstrijd weer scherp moet zijn en er elke 
week voor zal moeten gaan.  
Jullie kunnen hierbij vast rekenen op de nodige support, want jullie hebben vandaag wel wat VALTO harten 
gestolen.  
Arno van Leeuwen. 
 
Valto E4 - Olympia E3 
We dachten van tevoren: de wedstrijd tegen Olympia (de nummer 4) dat gaan we wel even doen, maar dat 
viel toch een beetje tegen. We hadden onze tegenstander toch een beetje onderschat.  
In ieder geval ging de wedstrijd gaat goed van start.: Pierra  maakt al vrij gauw de 1-0 voor sprong. Al vrij 
snel daarna komt Olympia met een afstandsschot: 1-1. De druk wordt al iets meer opgevoerd. Vervolgens 
schieten wij er weer een in de korf: 2-1 voor. De spanning is om te snijden, deze teams zijn erg aan elkaar 
gewaagd!  Dit laat Olympia natuurlijk weer niet over z´n kant gaan en maakt de gelijktreffer: 2-2. Daarna 
keert het tij gelukkig weer en komt Valto E4 met een prachtig schot voor te staan met 3-2 en al snel daarna 
wordt het 4-2. Eindelijk een lichte voorsprong maar ook die verdwijnt weer snel als sneeuw voor de zon als 
Olympia er weer twee maakt: stand voor rust 4-4. De E4 is al aardig moe gestreden maar na een kleine 
break zijn ze weer helemaal klaar voor de tweede helft.  
Al gauw maakt Pierra 5-4, gevolgd door Tim die er 6-4 van weet te maken. Vervolgens komt Olympia weer in 
actie en zorgt er weer voor dat het gat wordt gedicht: 6-6. De spanning is op de gezichten af te lezen. Net 
voor het einde van de wedstrijd maakt Pierra de 7-6 in ons voordeel. Over en uit, dachten we toen. Helaas 
mocht Olympia in de laatste luttele seconden voor het einde van de wedstrijd nog een strafworp nemen : 7-7 
gelijk. En daarmee was de wedstrijd definitief tot een einde gekomen.  
Gelijkspel of niet, het kampioenschap was binnen! E4 KAMPIOEN! Dat moest natuurlijk gevierd worden met 
taart! Jongens en meiden van de E4: Jullie het hebben het allemaal super goed gedaan! Dankzij jullie en 
natuurlijk de geweldige inzet van onze coach Noa zijn wij KAMPIOEN geworden!  Laten we ook de ouders 
niet vergeten die altijd langs de lijn stonden om ons aan te moedigen en die ons overal naar toe hebben 
gereden... 
Hulde voor de kampioenen, hulde voor de E4!!  
 
Groeten, Raymond en Tim  
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