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Anders en toch ook niet
Een kampioenschap is nooit hetzelfde. Of toch wel? Afgelopen zaterdag was het voor de tweede keer in de
geschiedenis dat de overgangsklasse bereikt kon worden, maar voor het eerst in de zaal. Was er twee jaar
geleden een allesbeslissende wedstrijd nodig, nu hadden we zo’n 3 matchpoints na een ijzersterke reeks
louter overwinningen. Een kleine dip bleek gelukkig een korte dip en nadat VALTO zich vorige week had
herpakt, volgde nu de mogelijkheid om het af te ronden.
Wederom was het een wedstrijd niet op eigen terrein, wederom een bus vol supporters en wederom kleurde
de zijkant oranje. Ook nu weer draaide diverse WhatsApp groepen overuren, waarbij ik Vera en Martin in het
bijzonder bedank voor het geregel, maar daarbij de andere mensen achter de schermen niet tekort wil doen.
Het is toch mooi dat dit weer een collectief gebeuren was, met z’n allen. Bedankt dat jullie dit soort
bijzondere momenten mogelijk maken.
Ook al wil je dat iedereen er bij is, dat lukt toch niet altijd en dus wilden we net als toen een livestream
opzetten. Met wat kunst en vliegwerk lukte dat ook en zo kon het andere deel van VALTO toch meegenieten
van de wedstrijd. Een wedstrijd die net als toen begon met spanning, maar die nu verliep zoals vele
wedstrijden, met overmacht in de tweede helft werd de overwinning binnen gehengeld. Dat voelt misschien
anders, voor de spelers, voor de staf, voor het publiek. Het lijkt misschien makkelijk, simpel, maar daar durf
ik wel wat nuance in aan te brengen. Als je er iedere week zó staat en zó wint, met maar één dipje, dan doe
je het gewoon heel goed. Dan win je net als vorig zaalseizoen niet alleen twee keer van de kampioen, maar
bén je die kampioen. En daar mag je blij mee zijn, daar mag je trots op zijn en dat zijn we dan ook! Het is
een nieuwe mijlpaal voor VALTO, waarbij het weer is gelukt een stapje te zetten. Stapjes die we vanaf 1999
hebben gezet, ik herhaal het nog maar eens, die laatste wedstrijd op het oude veld. Vanaf dat moment
iedere paar jaar een promotie.
Het feestje in de Villa was weer heel herkenbaar. VALTO 2 deed lekker mee, niet alleen omdat ook zij deel
uitmaken van de selectie en dus ook deel zijn van het succes, maar ook omdat zij hun voorlaatste wedstrijd
hebben gewonnen en daarmee vertrouwen tanken voor het vervolg van de competities. Het ontvangst bij de
Villa was geweldig, de huldiging super en de avond lang en fantastisch. Nu ik zelf weer speel, kon ik er niet
direct bij zijn en heb dat deel dus van videobeelden en overlevering meegekregen. Mooi om te zien dat
diverse andere teams zich in de Villa hadden verzameld en ook VALTO 9 sloot nog even aan. Overigens ook
om de mooie 3e plaats dit seizoen te vieren!
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In al het feestgedruis van dit weekend, moeten we ook niet vergeten dat er een potgrondactie loopt. We
houden de mogelijkheid om je tuin te voorzien van degelijke kwaliteitsproducten nog even open. Maar wees
er snel bij, vrijdag en zaterdag staat de bezorging gepland. En dan het scorebord diner niet te vergeten,
gezellig met de hele club eten in De Witte. Daarna het trainingsweekend, de AdFysio Giga Kangoeroedag,
de Ziggo Dome finale met aansluitend een feestje. We gaan het zaalseizoen afsluiten en openen het tweede
deel van het veldseizoen. Laat zie zon maar komen. Groeien de plantjes in de potgrond ook weer goed van.
Ik ga nog even de beelden van zaterdag terugkijken. Nagenieten kan niet lang genoeg duren.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

AGENDA VOORJAARSVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene
Voorjaarsvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 15 april 2019, in De Villa
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 begint de vergadering. We willen benadrukken
dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering
te vertegenwoordigen.
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen Najaarsvergadering 2018
3. Plannen en mededelingen van het bestuur
4. Contributieverhoging
5. Jubilarissen
6. Rondvraag
Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden
ingeleverd bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris, secretaris@ckv-VALTO.nl). Korte vragen
waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.
Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk
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Zaterdag 30 maart 2019
18:30 VALTO 1

-

Ten Donck 1

Sjoerd Sanderse

Vreeloo

Hal 1

16:50 VALTO 2

-

TOP (A) 2

Henk Bronkhorst

Vreeloo

Hal 1

15:25 VALTO 3

-

KCR 3

Wilco Meegdes

Vreeloo

Hal 1

18:20 KZ Danaïden 2

-

VALTO 4

Drie Oktoberhal

Veld 1

16:20 Weidevogels 4

-

VALTO 5

SRC Rottemeren

Veld 1

19:45 Avanti/Flexcom 8

-

VALTO 6

De Viergang

Veld 1

12:15 Dijkvogels 4

-

VALTO 7

Sporthal Maasdijk Veld 1

14:10 VALTO 8

-

NIO 5

Luuk van
Staalduine

Vreeloo

Hal 1

12:30 VALTO A1

-

Die Haghe A1

Jaco Schippers

Vreeloo

Hal 1

11:05 Dijkvogels A1

-

VALTO A2

Mark van Buren

Sporthal Maasdijk Veld 1

15:10 Weidevogels A2

-

VALTO A3

15:00 Fortuna/ B2

-

VALTO B1

12:00 WION B1

-

14:00 Avanti/Flexcom B5

SRC Rottemeren

Veld 1

Fortuna-hal

Veld 1

VALTO B2

WION-hal

Veld 1

-

VALTO B3

Emerald

Veld 1

10:00 KCC/SO natural C1

-

VALTO C1

Kees Sip

Schenkel

Veld 1

13:15 VALTO C2

-

Vitesse (Ba) C2

Thijs Dijkstra

Vreeloo

Hal 2

14:15 VALTO C3

-

't Capproen C1

Rick van Dasler

Vreeloo

Hal 2

15:15 VALTO C4

-

Weidevogels C2

Jesper Valstar

Vreeloo

Hal 2

09:00 Korbis D1

-

VALTO D1

Afgeschermd

De Dreef

Veld 1

11:15 VALTO D2

-

Avanti/Flexcom
D2

Thomas Ris

Vreeloo

Hal 2

13:00 DES (D) D2

-

VALTO D3

De Hoornbloem

Veld 1

10:00 Excelsior (D) D3

-

VALTO D4

De Buitenhof

Veld 1

12:15 VALTO D5

-

Weidevogels D2

Ryanne Boeters

Vreeloo

Hal 2

11:15 VALTO E1

-

Excelsior (D) E1

Thom Voskamp

Vreeloo

Hal 1 4k
1

11:15 VALTO E2

-

Futura E2

Laura van der Meer

Vreeloo

Hal 1

12:10 Weidevogels E1

-

VALTO E3

SRC Rottemeren

Veld 1

11:15 VALTO E4

-

Excelsior (D) E4

Lisa de Rijcke

Vreeloo

Hal 1

10:15 VALTO E5

-

KIOS (N) E5

Jordi Lammers

Vreeloo

Hal 1 4k
1

11:00 Nieuwerkerk E10

-

VALTO E6

De Kleine Vink
Hal

Veld 1

10:00 Nieuwerkerk F1

-

VALTO F1

De Kleine Vink
Hal

Veld 1 4k

10:15 VALTO F2

-

KOAG F1

Justin Vermeer

Vreeloo

Hal 1 4k
2

09:00 Meervogels/Física
F3

-

VALTO F3

Julien Gfeller

De Veur

Veld 1
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Opstellingen zaterdag 30 maart 2019
VALTO 3, thuis om 15.25 uur, aanwezig 14.45 uur
Simon, Floris, Steven, Thomas en Michael
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy
VALTO 4, uit om 18.20 uur, vertrek 17.15 uur
Luuk, Kees, res: Michiel C, Ruben K en ???
Lisa, Laura, Kitty en Petra, res: ???
VALTO 5, uit om 16.20 uur, vertrek 15.15 uur
Marco, Mark, Dennis, Jeroen en Frank
Anna, Ilse, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen
VALTO 6, uit om 19.45 uur, vertrek 18.45 uur
Vincent, Laurens, Daniël, Bart, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy, Nanne, Lysanne en Manon
VALTO 7, uit om 12.15 uur, vertrek 11.30 uur
Twan, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter en Vincent H
Petra, Gerda, Nathalie en Marije, res: Noa M
VALTO 8, thuis om 14.10 uur, aanwezig 13.45 uur
Martin, Michiel, Arie, Bart, Peter en Marco
Jolanda, Marleen, Fiona, Rosanne, res: Hellen
VALTO 9, vrij

Uitslagen 23 maart 2019
Roda 1

-

VALTO 1

22 - 31

VALTO D4

KCC/SO natural 4

VALTO 2

23 - 27

Rust Roest 3

-

VALTO 3

18 - 10

VALTO 4

-

Atlas 2

17 - 13

VALTO 5

-

ODO 4

14 - 11

VALTO 6

-

Fortuna 6

11 - 18

Weidevogels 5

-

VALTO 7

12 - 12

VEO 6

-

VALTO 8

Achilles (Hg) 7

-

PKC A2
VALTO A2

Futura D2

15 - 1

Excelsior (D) D4 -

VALTO D5

14 - 6

Nieuwerkerk E2 -

VALTO E1

14 - 11

Phoenix E4

-

VALTO E2

3 - 12 (2 5)

VALTO E3

-

Die Haghe
E2

16 - 5 (2 3)

Nexus E1

-

VALTO E4

14 - 2 (3 2)

15 - 10

Meervogels E5

-

VALTO E5

3 - 5 (1 - 0)

VALTO 9

12 - 15

VALTO E6

-

DES (D) E2

5 - 8 (1 - 2)

-

VALTO A1

19 - 17

VALTO E7

-

-

Maassluis
A2

16 - 23

Dubbel Zes
E3

17 - 6 (4 3)

VALTO F1

-

RWA F1

9 - 6 (4 - 3)

Die Haghe F1

-

VALTO F2

22 - 6 (3 5)

VALTO F3

-

GKV (H) F1

4 - 7 (3 - 2)

VALTO B2

-

Avanti B3

3-7

VALTO B3

-

KCC/ B3

4-9

Die Haghe C2

-

VALTO C2

2 - 10

ALO C1

-

VALTO C3

7-4

RWA C2

-

VALTO C4

9-6

VALTO D1

-

Korbis D1

10 - 14

Avanti/ D2

-

VALTO D2

6 - 13

VALTO D3

-

Nikantes D1

15 - 2
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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

Wedstrijdverslagen TC

VALTO 3 speelde uit tegen Rust Roest 3, in het verre Eindhoven. Thuis werd er met 14-23 verloren. Ook dit
keer werd het weer een zware dobber voor het derde, die met één punt al een paar weken weet dat het
gedegradeerd is. Het probleem zit hem vaak in het scorend vermogen en ook dit keer wist het derde maar
tien keer te scoren en dat is te weinig om wedstrijden in deze klasse te winnen. Eindstand: 18-10. Ondanks
dit verlies zal het nachtje Eindhoven vast en zeker gezellig zijn geweest! A.s. zaterdag de laatste
zaalwedstrijd, het derde speelt dan thuis tegen KCR 3. Uit werd er met 19-12 verloren.
VALTO 4 speelde thuis tegen Atlas 2, uit het verre Oost-Souburg. Een degradatiestrijd, want om nog kans te
maken, moest Atlas winnen en dan zou alles afhangen van de laatste wedstrijd. Gelukkig liet het vierde het
niet zover komen. Uit werd het nog een gelijk opgaande strijd, want toen werd er nipt gewonnen: 14-15. Dit
keer werd het niet echt spannend, want het vierde bleef elke keer 2-4 doelpunten voorsprong houden, en
wist uiteindelijk met 17-13 te winnen. A.s. zaterdag de laatste zaalwedstrijd, uit tegen KZ Danaïden 2, die
zaterdag kampioen kan worden. Thuis werd er met 10-30 verloren, dus de kans is niet zo groot dat het
vierde dit feestje kan verstoren.
VALTO 5 speelde thuis tegen ODO 4. Uit werd er met 20-17 verloren en dat was best een verrassing te
noemen, dus dit keer wilde het vijfde sportieve revanche nemen. Om boven ODO te blijven op de ranglijst en
daarmee de 3e plek veilig te stellen, was winst ook noodzakelijk, dus de belangen waren groot. Het vijfde
deed wat het moest doen en heeft de hele wedstrijd op een comfortabele voorsprong gestaan en wist te
winnen met 14-11. A.s. zaterdag speelt het vijfde haar laatste wedstrijd, uit tegen Weidevogels 4. Thuis werd
er met 10-19 verloren.
VALTO 6 speelde thuis tegen Fortuna 6. Uit werd het een spannende gelijk opgaande strijd, met weinig
doelpunten, die nipt gewonnen werd door Fortuna, 10-9. Dit keer wel wat meer doelpunten, maar dan wel
helaas bijna allemaal voor de tegenstander, waardoor het een stuk minder spannend was dan de vorige
keer. Het zesde verloor met 11-18. A.s. zaterdag speelt het zesde haar laatste zaalwedstrijd uit tegen de
kampioen uit de poule: Avanti 8. Thuis werd met 11-17 van deze ploeg verloren.
VALTO 7 speelde uit tegen Weidevogels 5. In theorie had het zevende nog kansen op de titel, maar dan
moest er wel gewonnen worden en moesten de uitslagen van de concurrenten gunstig uitvallen voor VALTO.
Eerst maar eens zelf de punten binnen halen, want thuis werd er nog met 8-10 verloren, dus dat zou geen
makkelijke opgave worden. Het werd een spannende wedstrijd, die uiteindelijk geen (of twee?) winnaars
kende: 12-12. Hiermee maakt het zevende geen kans meer op het kampioenschap. Weidevogels 5 en
ONDO 7 gaan a.s. zaterdag in een rechtsreeks duel uitmaken wie er kampioen wordt in de poule. Het
zevende speelt dan haar laatste zaalwedstrijd uit tegen Dijkvogels 4, waar thuis met 12-9 van gewonnen
werd.
VALTO 8 speelde uit tegen VEO 6. Thuis werd er met 10-16 van deze ploeg verloren. Over de uitwedstrijd
kunnen we kort zijn, er werd verloren met 15-10. A.s. zaterdag speelt het achtste thuis tegen NIO 5. Uit werd
er met 15-15 gelijkgespeeld. Voor het achtste is dit nog niet haar laatste zaalwedstrijd, omdat er op
donderdag 4 april nog een inhaalwedstrijd wordt gespeeld tegen Nexus 4.
VALTO 9 speelde haar laatste zaalwedstrijd uit tegen Achilles 7. Thuis werd er met 14-11 van deze ploeg
gewonnen. Om de derde plek veilig te stellen en om Achilles niet de mogelijkheid te geven om nog op gelijke
hoogte te komen met VALTO moest er ook dit keer nog gewonnen worden. En dat lukte: 12-15. Hiermee is
het zaalseizoen voor het negende afgelopen en eindigt ze met tien punten uit tien wedstrijden op de derde
plek. Het was duidelijk dat het negende in het begin nog even moest wennen aan elkaar en aan het
spelletje, want de eerste drie wedstrijden werden verloren, dus de punten werden in de laatste zeven
wedstrijden behaald en dat is een keurig resultaat.
VALTO A1 speelde uit tegen PKC A2. Thuis werd er met 22-20 van deze ploeg gewonnen en de A1 wist dat
het dit keer aan een gelijkspel genoeg had om handhaving in de overgangsklasse te behalen. Na een wat
sterker begin van PKC wist VALTO zich wel weer in de wedstrijd te knokken en ging zelfs met een
voorsprong de rust in, 8-10. In de tweede helft bleef VALTO lange tijd aan de goede kant van de score, maar
wist helaas toch niet te voorkomen dat PKC weer langs zij wist te komen (mede met inzet van A1-spelers) en
uiteindelijk er ook met de winst vandoor ging: 19-17. VALTO staat nu met nog één wedstrijd te spelen één
punt voor op PKC. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Die Haghe A1, mocht de A1 een punt weten te
pakken, spelen ze zich veilig. Dit zal echter niet meevallen, aangezien er uit met 29-11 verloren werd. Een
andere mogelijkheid om te handhaven, is als PKC niet weet te winnen van de kampioen in de poule: KVS
A1. Het blijft dus nog even spannend en laten we hopen dat het goed uitpakt voor onze A1.
VALTO A2 speelde thuis tegen Maassluis A2. In de uitwedstrijd werd er met name in de tweede helft aardig
partij gegeven aan deze tegenstander, maar werd er toch verloren: 15-11. Dit keer was Maassluis echt wel
een stuk sterker. In de eerste helft kon de A2 de schade nog wel enigszins beperken (ruststand: 8-13), maar
in de tweede helft liep Maassluis verder uit en zo werd het uiteindelijk 16-23. A.s. zaterdag speelt de A2 haar
laatste zaalwedstrijd uit tegen Dijkvogels A1. Thuis werd er met 10-16 van deze ploeg verloren.
VALTO A3 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij uit tegen koploper Weidevogels A2. VALTO A3 staat met twee
punten achterstand op de tweede plek en kan dus bij winst op gelijke hoogte komen met Weidevogels en zo
gedeeld kampioen worden. Thuis werd er met 7-10 verloren, dus gemakkelijk zal het niet worden.
VALTO B1 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij hun laatste zaalwedstrijd uit tegen Fortuna B2. Thuis eindigde
deze wedstrijd in een 16-11 overwinning voor VALTO.
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VALTO B2 speelde thuis tegen Avanti B3. Uit werd er met 7-12 gewonnen, maar dit keer bleek al gauw dat
Avanti niet van plan was om de punten zomaar in De Lier te laten. Ze zaten er fel op en daar had VALTO
zichtbaar moeite mee. En als je dan ook nog eens veel kansen nodig hebt om tot scoren te komen, dan
wordt het een lastige opgave. Avanti was wel een stuk zuiverder, waardoor zij met 3-7 wisten te winnen. A.s.
zaterdag rest de B2 nog een laatste zaalwedstrijd, uit tegen koploper WION B1, die minimaal een punt nodig
heeft om zeker te zijn van een kampioenschap, dus daar zal de B2 een zware dobber aan hebben. Thuis
werd er knap gelijk gespeeld tegen deze tegenstander: 13-13.
VALTO B3 speelde thuis tegen KCC B3. Uit verloor VALTO nipt met 5-4. VALTO ging voortvarend van start
en wist de 1-0 te maken, maar hierna nam KCC het initiatief over. Met rust stond het 1-5. Na rust ging het
een stuk beter en kwam VALTO nog terug tot 4-6, maar daarna was de koek op en zette KCC met een
eindsprint de eindstand op 4-9. A.s. zaterdag de laatste zaalwedstrijd, uit tegen Avanti B5. Thuis werd er met
7-5 gewonnen. Avanti staat op de laatste plaats, en heeft één punt minder dan VALTO. De B3 heeft dus
minimaal een punt nodig om niet op de laatste plek te eindigen.
VALTO C1 was vrij dit weekend. De overige uitslagen in de poule waren wel positief voor VALTO waardoor
handhaving nu officieel een feit is. Komende zaterdag speelt de C1 uit tegen KCC C1. Voor beide staat er
niets meer op het spel. Thuis werd er 11-21 verloren.
VALTO C2 ging op bezoek bij Die Haghe C2 en deed daar wat het moest doen: winnen van de een-nalaatste in de poule. Het werd met 2-10 gewonnen. De direct concurrent in de poule, Avanti, liet een duur punt
liggen waardoor onze C2 a.s. zaterdag haar kampioenswedstrijd speelt thuis tegen Vitesse C2. Uit werd er
met 6-12 gewonnen.
VALTO C3 ging naar direct concurrent ALO. Winst was noodzakelijk om kans te blijven houden op het
kampioenschap. Helaas zat het er deze week niet in voor onze C3. Het wilde niet lukken en er werd helaas
met 7-4 verloren. Komende zaterdag sluiten jullie het zaalseizoen thuis af tegen 't Capproen C1. Uit werd
hier 4-5 van gewonnen.
VALTO C4 ging op bezoek bij RWA. Thuis werd er met 4-8 van verloren, uit zat winst er ook niet in maar
werd er wel netjes 6x gescoord. Het werd uiteindelijk 9-6. Komende zaterdag komt Weidevogels C2 op
bezoek. Uit werd hier gelijk tegen gespeeld en dit was ook gelijk het enige punt voor de C4 deze competitie.
Deze wedstrijd maken jullie dus zeker kans op punten!
VALTO D1 kreeg Korbis D1 op bezoek. Deze ploeg waren jullie nog niet eerder tegen gekomen omdat de
uitwedstrijd destijds verzet was. Gezien de stand in de poule zouden jullie redelijk gelijkwaardig moeten zijn.
Deze wedstrijd werd beslist in het voordeel van Korbis: 10-14. Komende zaterdag mogen jullie direct op
revanche uit als jullie uit spelen tegen ditzelfde Korbis.
VALTO D2 kreeg ook een ploeg tegenover zich die ze nog niet eerder hadden ontmoet deze competitie:
Avanti D2. Zij staan onderaan in de poule dus winst moest zeker mogelijk zijn. VALTO creëerde veel kansen
maar deze werden helaas lang niet allemaal verzilverd. Pas in de tweede helft kwam VALTO qua scoren een
beetje los en werd er een duidelijk gat geslagen met Avanti. Er werd 6-13 gewonnen. Komende zaterdag
komt Avanti bij ons op bezoek.
VALTO D3 kreeg Nikantes D1 op bezoek. Uit werd hier met 1-21 van gewonnen. Ook nu was al snel
duidelijk dat VALTO de sterkere ploeg was maar zo groot als de vorige keer werd de uitslag niet. Aan het
einde stond er wel een groot verschil op het scorebord: 15-2. Elders in de poule verloor Dijkvogels een heel
duur punt door gelijk te spelen tegen ONDO in hun kampioenswedstrijd. Daar kon het feestje (nog) niet
doorgaan. A.s. zaterdag kan de D3 het kampioenschap binnen halen tegen DES D2. Thuis werd hier 25-5
van gewonnen.
VALTO D4 speelde tegen Futura D2. Uit werd hier met 3-7 van gewonnen. Thuis ging VALTO 'los' tegen
deze ploeg. Met rust stond het 9-1 en na rust wist VALTO nog 6 doelpunten te maken waardoor de
einduitslag op 15-1 uit kwam. Komende zaterdag spelen jullie tegen Excelsior D3 waar thuis met 10-8 van
gewonnen werd.
VALTO D5 blijft het lastig hebben in de poule. Ook deze week tegen koploper Excelsior D4. Er werd met
14-6 van deze ploeg verloren. Komende zaterdag de laatste zaalwedstrijd tegen Weidevogels D2. Hier
speelden jullie de enige winstpartij van deze competitie tegen. Uit werd hier met 5-9 van gewonnen.
VALTO E1 is het helaas even helemaal kwijt. Na een heel sterk begin in de competitie leed de E1 zaterdag
weer een nederlaag. Ditmaal was Nieuwerkerk te sterk voor onze E1. Zaterdag volgt de laatste wedstrijd van
het zaalseizoen tegen Excelsior. Als de E1 deze wedstrijd wel weet te winnen eindigen ze alsnog op een
nette derde plek.
VALTO E2 won haar wedstrijd wel, met 12-3 zelfs. Verdedigend deed de E2 het erg goed, maar aanvallend
was het nog wel eens wat slordig. Volgende week mogen ze het opnemen tegen Futura. De eerste wedstrijd
daartegen ging, misschien wat onnodig, verloren, dus tijd voor revanche. Met een overwinning en een beetje
geluk kan de E2 nog als tweede eindigen in de poule.
VALTO E3 deed wat het moest doen tegen hekkensluiter Die Haghe. Er werd dik gewonnen en zo wist de
E3 verder afstand van de nummer laatst. In de poule de E3 nu op plek 6, maar zij kunnen nog een plekje
stijgen als er punten worden gehaald in de lastige laatste wedstrijd tegen Weidevogels.
VALTO E4 had het zaterdag na de overwinning tegen Dijkvogels in de week er voor, erg lastig tegen
kampioen Nexus. De E4 was vooral aan het verdedigen, wat best goed ging, maar kwam nauwelijks tot
aanvallen toe. De uitslag was dan ook 14-2 in het voordeel van Nexus. Hopelijk kan de E4 zaterdag punten
pakken tegen Excelsior en zo de laatste plaats in de poule aan Excelsior over te dragen.
VALTO E5 had de nodige moeite om goede aanvallen op te zetten tegen tegenstander Meervogels. Het
samenspelen ging niet heel makkelijk. Gelukkig scoorde de E5 wel makkelijker dan de tegenstander
De Bijblijver, 25 maart 2019

6!

waardoor er wel gewonnen met 5-3. De E5 neemt het zaterdag nog op tegen KIOS. Ongeacht het resultaat
zal de E5 netjes in de middenmoot eindigen in de poule.
VALTO E6 had het afgelopen zaterdag net niet tegen een goed verdedigend DES. Hierdoor was het lastig
voor ze om een goede aanval neer te zetten. DES was aanvallend ook net iets scherper, waardoor zij met de
punten naar Delft terugkeerden. Hiermee kwam er ook een einde aan de titelkansen en eindigt de E6
ongeacht het resultaat van komende zaterdag als nummer twee in de poule.
VALTO E7 speelde al de laatste wedstrijd van het zaalseizoen en wist deze winnend af te sluiten. Er werd
dik gewonnen van Dubbel Zes met 17-6. Zo eindigt dit zaalseizoen voor de E7 op plekje drie in de poule
waarin er alleen punten werd verspeeld tegen de bovenste teams. Een prima resultaat voor ons laagste Eteam.
VALTO F1 speelde een zeer spannende wedstrijd met over en weer kansen. Aanvallend was de F1 wat
slordig met de kansen, verdedigend hadden ze wat moeite met de omschakeling. Toch wist de F1 de
wedstrijd te winnen van RWA. Zaterdag nemen ze het nog op tegen kampioen Nieuwerkerk. Zelf zal de F1 in
de top 3 eindigen, afhankelijk van de wedstrijden van komend weekend.
VALTO F2 smacht naar het einde van de zaalcompetitie. Afgelopen zaterdag waren zij niet opgewassen
tegen kampioen Die Haghe. Zaterdag hebben zij nog een laatste wedstrijd tegen KOAG F1 op het
programma staan. Hopelijk kunnen ze tegen dit team punten pakken om zo van de hatelijke nul af te
komen.
VALTO F3 had goede moed voor de wedstrijd tegen GKV. De eerste wedstrijd ging gewonnen maar nu liep
het even anders. Na een snelle achterstand wist de F3 goed terug te komen en zelfs voor te komen. Helaas
wist de F3 dit niet vol te houden en ging de wedstrijd alsnog verloren met 4-7. Zaterdag is de laatste
wedstrijd tegen Meervogels, de hekkensluiter. Een mooie kans voor de F3 om nog wat extra punten te
pakken.

Nieuws van de Technische Commissie
Spannend was het vorige keer zeker tegen Excelsior maar VALTO 1 won
en kon met Vakkie V op reis richting Koog aan de Zaan om opnieuw
geschiedenis te schrijven. Roda speelt haar wedstrijden in het Koog
Zaandijk complex, een mooie arena voor deze kampioenswedstrijd. Roda
ging het eerste deel van de 1e helft aardig mee in het scoreverloop. Met rust was het ga tussen Roda en
VALTO groter en daarna.. Gaf VALTO gas! Genoeg gas om de wedstrijd te winnen met 31-22 en zo
kampioen te worden in de eerste klasse! Dit weekend mocht VALTO 2 voor een lunchwedstrijd aantreden
tegen KCC/So Natural 4. Om 12:40 werd er gestart en in het misschien wel teleurstellende zaalseizoen was
VALTO 2 gebrand om een goed resultaat neer te zetten. Dat lukte en het liep met de tweede winstpartij van
deze zaalperiode de zaal uit: 23-27.
In Papendrecht speelde de degradatiestrijd zich af tussen PKC A2 en VALTO A1. Bij winst zou VALTO zich
direct handhaven en bij verlies is het onder andere afhankelijk van onderling resultaat en de resultaten van
de laatste wedstrijd. PKC bleek deze wedstrijd te sterk voor de Lierse equippe en won met 19-17. Volgende
week gaat VALTO op bezoek bij Die Haghe en PKC op bezoek bij kampioen KVS waarbij het onderlinge
verschil tussen VALTO en PKC 1 punt in het voordeel van VALTO is.
Overgang van trainingen
Deze week zijn de laatste trainingen in de zaal, zien wanneer de trainingen en wedstrijden weer beginnen?
Kijk voor het jaarschema en de oefenwedstrijden op www.ckv-valto.nl/competitie!
Namens de TC, Bart Versteegen

Onze scheidsrechters

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

Afgelopen zaterdag

Bij VALTO thuis
We moesten VALTO A2, VALTO 4 en VALTO 5 zelf van scheidsrechters voorzien. Dit
viel niet mee want een hoop van ons scheidsrechterskorps hadden al andere
wedstrijden of zaken.
Gelukkig kon Ruben K VALTO A2 fluiten.
Jan floot VALTO 4 en Pierre floot VALTO 5
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Wedstrijdsport buiten VALTO
Jan floot de wedstrijd Maassluis 1 – Merwede 1. Jan meldt: “Erg goed veel complimenten.Alleen Maassluis
kon 10 min bijblijven en hadden daarna niets meer te vertellen 17-27”.
Marco Swikker, nu coach van Maassluis, zijn vader is vrijdag overleden. Bij deze condoleren we Marco en
zijn familie met dit verlies.
Cock floot KVS 4 en beoordeelde Max. Cock meldt: “Ik heb ALO tegen Achilles gefloten, geen spectaculaire
wedstrijd, maar wel een stevige pot korfbal tot op het randje. Beide ploegen waren gelijkwaardig en gingen
de rust in met 6-6. De tweede helft was niet veel beter en werden vele stevige overtredingen gemaakt door
beide ploegen. Eindstand 11-8, dus ALO de uiteindelijke winnaar...”
Rick en Alex gingen volgens mij voor de 3e keer dit zaalseizoen naar Friesland. Rick meldt: “Afgelopen
zaterdag was de laatste officiele speelronde van de Korfbal League. Er was nog één play-off ticket te
verdelen en die lag nog binnen handbereik van Fortuna en KZ. KZ speelde tegen PKC en Fortuna tegen
LDODK. Alex en ik floten LDODK-Fortuna.
Uiteindelijk wist Fortuna deze wedstrijd niet te winnen (26-25), waardoor KZ bij winst op PKC naar de playoffs zou gaan. Echter wist KZ niet te winnen (27-34) van PKC en verzekerde Fortuna zichzelf van het laatste
play-off ticket.
De komende twee weken zijn de play-off in de Korfbal League tussen TOP - Fortuna en PKC - LDODK. De
winnaar (best-of-three) spelen de finale in het ZiggoDome.
Terugkijken:
https://www.podium.tv/nl/201903232000/sport-noord-2018-2019/korfbal/ldodk-fortuna-23-maart-2019
En de NOS was er ook:
https://nos.nl/l/w/2277345
En nog een nieuwtje bij het ‘ter perse’ gaan van de Bijblijver: Rick en Alex mogen de hoofdklassefinale
fluiten. Een hele mooie wedstrijd waarbij de winnaar promoveert naar de Korfbal League. Eén ploeg is al
bekend, dat is Groen Geel uit Wormer. De tegenstander komt van de wedstrijd Tempo uit Alphen aan den
Rijn tegen AW.DTV uit Amsterdam. We wensen dit topduo heel veel succes! De hoofdklassefinale wordt
gespeeld op zaterdag 30 maart, om 20.00 uur in de PKC hal te Papendrecht. Wil je er bij zijn? Koop dan
vooraf wel een kaartje (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-knkv-hoofdklasse-finale-2018-2019-58745513412).

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komend weekend
De competitie nadert zijn einde. Ik zag nog geen aanwijzingen.
Groet Peter

TEAM (s)VAN DE WEEK

Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal
wedstrijden van VALTO 2 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit
jaar zullen dit teams zijn uit de D/E/F en kangoeroes.
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO 2 intenser wordt en
de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1of 2, tijdens de training voorafgaand
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 of 2 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan
het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 of 2 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan
gebruikt worden om VALTO 1 of 2 aan te moedigen.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. Tijdens
elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste eindstand te
raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de
“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt
worden.
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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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde
gekleed is! Bij VALTO 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de
coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.

DATUM

TIJD

WEDSTRIJD

TEAM VD WEEK

16-03-2019

18.30

VALTO 1 – EXCELSIOR 1

E5 + E6

Frank de Rijcke

16-03-2019

16.45

VALTO 2 – EXCELSIOR 2

F1 + F3

Mandy en Thijs

30-03-2019

18.30

VALTO 1 - TEN DONCK 1

D5

Mees Koole

30-03-2019

16.50

VALOT 2 – TOP (A) 2

KANGOEROES +
F4

Lisanne/Lisanne/Lotte
Rick Dasler

Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ellen v.d. Caay, Irma Koornneef, Ingrid van Vliet en Janine Krapels
(lees je dit en lijkt het je leuk om het otlav team te versterken spreek ons gerust een keer aan in de sporthal
om te vragen wat het precies inhoud)

Even voorstellen! Team van de week VALTO D5
Welke toppers spelen er allemaal in dit
team?
VALTO D5 is een gezellige mengelmoes van
lieve en stoere kids. Bij D5 spelen: Esmee,
Eline, Piera, Joanne, Julia, Michelle, Rick,
Geppe, Bjorn, Ryan en Sten.
Wie zijn de trainers/coaches?
Thom en Bart zijn de trainer/coaches
Wat kan dit team erg goed?
Elke week zien we dat het weer veel beter
gaat in overgooien, vangen en schieten.
VALTO D5 leert een hoop maar kan ook heel
goed lol maken.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Soms spelen we wel eens tegen kinderen
die veel groter zijn. Dan is het wel lastiger
om over te gooien en doelpunten te maken.
Het leukste wat we dit seizoen
meegemaakt hebben is?
We zijn met z’n allen naar een
trampolineparadijs geweest. Dat was heel gaaf. En pas zijn we ook nog naar het strand geweest. Daar
hebben we ‘jachtseizoen’ gedaan. Dat was supercool.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daarvan?
Wij spelen tegen Weidevogels en we hebben goed getraind. Dus we hebben goede hoop op een
overwinning.
Wie is jullie favoriete korfbalspeler, en waarom?
Dat is niet zo moeilijk. Thom Voskamp is onze trainer en de beste korfballer van VALTO!
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Mogen we eindelijk zo veel herrie maken als we kunnen.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
VALTO gaat natuurlijk winnen. Wij denken dat het wel 25-18 wordt.
Wat zou het team willen leren van Mees die langs komt op de training?
Mees mag ons helpen om (nog beter) te schieten. Het liefst op 1 been.
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Even voorstellen! Team van de week VALTO F4
Wie spelen er in dit team?
In dit team spelen Kalle, Lotte, Julian en Thijs
Wie zijn de coaches van dit team?
De nieuwe coaches van dit team zijn Koert Ridder en
Romeo Kortekaas van de B1, Zij gaan dit
buitenseizoen de F4 coachen.
Waar is dit team goed in?
Ze hebben er altijd zin in en gaan er vol voor.
Wat vind dit team nog moeilijk?
Ze vinden het nog moeilijk om erg snel rond te spelen
zodat ze meer vrij komen.
Wat is het leukste wat jullie dit seizoen hebben
gedaan?
Het leukste wat wij dit seizoen hebben gedaan was de allereerste oefenwedstrijd spelen tegen andere
leeftijd genoten.
Tegen wie speelt het team zaterdag?
Het team speelt zaterdag geen wedstrijd, ze beginnen in het buitenseizoen over een paar weken.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Onze favoriete korfbalspeler is Ron Boekestijn van het tweede, omdat hij altijd erg goed kan schieten van
ver.
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Oplopen met de spelers van VALTO 2.
Wat word de uitslag zaterdag van VALTO 2?
22-20 voor VALTO
Wat zou het team willen leren van Rick Dasler die langs komt bij een training?
Ze zouden graag beter op techniek leren schieten en sneller met elkaar kunnen rondspelen.

Even voorstellen! Team van de week VALTO Kangoeroes
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
De toppers van de kangoeroes zijn; Rens, Melinda, Kjell, Lenn, Fien, Koen en Lieke
Wie zijn de trainers/coaches?
De trainers zijn Jimmy, Maté, Inge, Kim, Romy en
Sanne.
Wat kan dit team erg goed?
We zijn erg goed in rennen en tikkertje spelen.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Het schieten op een hoge paal of ver gooien en vangen
is soms nog lastig, we worden hier steeds beter in!
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Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
Het leukste wat we dit seizoen hebben meegemaakt is dat Sinterklaas op bezoek kwam in de Villa. Ook
vinden wij het heel leuk om tikkertje en zakdoekje leggen te doen.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
Wij spelen op zaterdag nog geen wedstrijden. Wij trainen iedere zaterdag van 10:00-11:00 en doen dan
leuke spelletjes.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Wij vinden alle “echte korfbalspelers” van VALTO goed! De favoriete speler van Koen is Jonne van der Meer.
Rens zijn favoriete speler is zijn oom, Rob de Ruiter. Kjell heeft veel favoriete spelers, namelijk Laurens
Verbaan en Milan en Tim van C1 en Kees en Sven van de D1. Lieke vindt haar papa Marco en mama
Marleen Boekestijn de beste spelers!
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Natuurlijk het oplopen met de spelers van VALTO 2, je mag dan heel hard mee rennen! Ook vinden wij het
erg leuk om tijdens de wedstrijd de spelers aan te moedigen met de trommels.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 / of VALTO 2 zaterdag?
Wij denken dat VALTO 2 zaterdag gaat winnen!
Wat zou het team willen leren van Lotte, Lisanne O en Lisanne B die langs komt op de training?
Wij zouden het leuk vinden als ze ons komen helpen met schieten en overgooien.

GEZOCHT: STERKE DAMES EN HEREN

Op vrijdagmiddag 29 en zaterdagmorgen 30 maart gaan we de bestelde potgrond en tuinaarde bezorgen.
We zijn op zoek naar leden en ouders van jeugdleden die willen helpen.
Mocht je een auto met aanhanger hebben, dan horen we dat graag.
Meld je nu aan via potgrondactie@ckv-valto.nl.
Namens de potgrondcommissie, Richard van Dasler en Marco Lansbergen

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:
5/4 D1 en D2
12/4 E1 en E2
19/4 E3 + E4 (Goede vrijdag binnen het team bespreken wanneer jullie gaan)
26/4 E5+ E6
3/5 F1 + F2
10/5 F3 + F4
17/5 C1
24/5 C2
31/5 C3
7/6 C4
14/6 D5
21/6 B1
28/6 B2
5/7 B3
12/7 D3+ D4
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest
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HELPENDE HANDJES GEZOCHT BIJ HET NK VELDKORFBAL 22 JUNI AS!

Zoals al eerder vermeld in de Bijblijver en op de website mag CKV VALTO dit jaar en volgend jaar het NK
Veldkorfbal organiseren.
Dat betekent korfbal op het allerhoogste niveau voor de C, B en A-jeugd en de senioren op onze eigen club
in De Lier!
Het wordt een heel mooi evenement voor jong en oud en waar we veel helpende handjes bij nodig hebben.
Inmiddels stromen de aanmeldingen al lekker binnen dus daar zijn we super blij mee!
Om alles goed ingevuld te krijgen, hebben we nog echter nóg meer aanmeldingen nodig…J.
Waar zijn we naar op zoek?
Sterke mannen voor het opbouwen en afbreken van dit gehele evenement (vrijdag, zaterdag en
zondag).
Parkeerwachters die op verschillende parkeerplaatsen het verkeer in goede banen leiden
Aanpakkers die zorgen voor het netjes houden van het terrein, de toiletten, kleedkamers etc.
Commerciële talenten die diverse broodjes, frietjes, snoepjes en andere lekkernijen kunnen
verkopen
Baktalenten voor het bakken van overheerlijke taarten
Teambegeleiders die het gaaf vinden een topteam te begeleiden op deze dag
Spelletjesbegeleiders die meehelpen met het kinderprogramma
Etc.
Er zijn diverse taken te vervullen en vele handen maken licht werk dus… ga naar de speciale pagina op
onze website (https://ckv-VALTO.nl/nk-veldkorfbal/) en vul daar het formulier in.

NK veldkorfbal | Korfbalvereniging VALTO
Geef hier je voorkeuren aan, wat jij op de dag zou willen doen. Je mag meerdere
keuzes maken. Op basis hiervan wordt een indeling gemaakt. We werken met
tijdblokken van een paar uur en soms ook een halve dag.
ckv-VALTO.nl
Hartelijk dank!
Namens de organisatie NK Veldkorfbal
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal)
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Bijzonder scoren bij
het team van
LagerwerfWonen
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 start weer een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis

Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.

Voor heel CKV VALTO was het deze week het weekend van de waarheid. Na de overwinning vorige week op
CKV Excelsior stond het vlaggenschip op de drempel van de Overgangsklasse. Helaas was voor VALTO 2
vorige week het laatste sprankje hoop vervlogen na het verlies tegen de Delftse reserves en kunnen zij de
resterende wedstrijden aan de vorm voor het vervolg van de veldcompetitie werken. Dat de spelers van
VALTO 2 het niveau aankunnen lieten zij gisteren gelijk zien in Kapelle waar zij wisten te winnen van KCC/
So Natural 4. Thuis moesten zij tegen hen nog een 19-24 nederlaag slikken, maar nu zonder druk wisten zij
in een ontspannen wedstrijd met 23-27 te winnen. Na deze wedstrijd snel terug naar De Lier waar de bus
wachtte voor het vertrek naar sportcentrum “de Koog” in Zaandam voor de wedstrijd der wedstrijden van
VALTO 1. De thuisploeg WKV RODA had een oproep gedaan aan hun aanhang om in grote getalen naar de
Koog te komen om aanwezig te zijn bij de laatste thuiswedstrijd van het vlaggenschip van WKV RODA. Het
was echter een buslading VALTO supporters aangevuld met nog de nodige volle auto’s, die bezit nam van
de tribunes in de Koog compleet met het spandoek van De Lierse trots. Hoewel het life stream team zelf
door het wedstrijdprogramma niet aanwezig kon zijn had onze voorzitter de koe bij de horens gevat en
middels een één mans actie een life verslag gestreamd voor de thuisblijvers. Tijdens het voorstellen van de
spelers werd wel duidelijk dat het “Vakkie V” dit keer goed gevuld was en overstemden we de aanhang van
de thuisploeg ruim. Compleet met mascotte stond het team opgesteld, klaar om de laatste stap te zetten
richting overgangsklasse. WKV RODA had na de wedstrijd in De Lier beloofd dat zij vandaag zich zouden
revancheren. Zij zijn echter erg afhankelijk van de vorm van de dag en die was in De Lier goed te noemen.
De laatste tijd steken zij echter in een mindere vorm en ook vanavond zouden zij hun niveau van 19 januari
niet halen. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Zandbergen die geen moeilijke middag heeft
gehad. Bij aanvang van de wedstrijd was wel wat spanning te merken bij de Lierse ploeg en daardoor
werden er wat foutje gemaakt. Dit zijn we wel gewend en is ook wel te verwachten in zulke wedstrijden. Je
speelt ten slotte niet elke week van deze wedstrijden met zoveel publiek. Zané zou de score openen
vanmiddag in De Koog, maar de thuisploeg egaliseerde deze. De tweede voorsprong werd door Mees op
het bord gezet, waarna RODA ook deze achterstand weg werkte. Na zeven minuten nam RODA de eerste
time-out en die had effect. Na deze time-out wisten zij als eerste de korf weer te vinden en kwamen aan de
goede kant van de score. Tot de 5-5 tussenstand werd er om en om gescoord met de thuisploeg steeds op
een kleine voorsprong. Hierna nam VALTO het heft weer langzaam maar zeker in handen. De verdediging
hield de zaak op slot en de aanvallen werden zorgvuldig opgezet. Dit resulteerde erin dat Mees via een door
Bart meegekregen strafworp ons weer op voorsprong zette. Niet veel later zette Bart met een afstandsschot
het eerste verschil van twee op het scorebord. RODA wist nog éénmaal de aansluiting te krijgen bij 6-7,
maar hierna wist VALTO viermaal op rij te scoren en was het eerste serieuze gat geslagen bij 6-11. De
thuisploeg zette alle zeilen bij om het verschil voor rust te verkleinen. In deze laatste minuut zouden er nog
vier doelpunten vallen, waarbij Bart en Naomi, in de laatste seconden, het verschil op vijf hielden en de gang
naar de kleedkamer bij 8-13 gemaakt werd.
In het tweede deel van de eerste helft waren gelukkig de meeste zenuwen onder controle en konden we ons
op gaan maken voor het tweede bedrijf.
VALTO schoot uit de startblokken en Frank was binnen tien seconden al weer trefzeker en liet er zo geen
twijfel over bestaan wat het doel van VALTO was vanmiddag. De thuisploeg gaf echter nog niet op en bleef
aan het elastiek hangen met een verschil van tussen de vier en zes doelpunten. Na een minuut of zes betrad
Thom het veld op de plaats van Bart. Hij tekende met zijn eerste schot gelijk voor de 13-18 tussenstand en
zat er dus gelijk lekker in. De tweede helft was pas zeven minuten oud toen er door de twee doelpunten van
Frank al een 14-20 tussenstand op het bord stond en het leek alsof de thuisploeg zich gewonnen gaf. Dit
zag hun coach ook en die nam direct een time-out om zijn ploeg weer op te peppen. Zij bleven hierna
vechten voor wat zij waard waren vandaag, maar dat bleek niet genoeg tegen het inmiddels ontketende
VALTO. De Lierse trots ging steeds vrijer spelen, waardoor dan ook het spel steeds attractiever werd. Een
genot om naar te kijken en de ene treffer was nog mooier dan de ander. Met de doelpunten van Thom (2x),
Frank en Naomi werd de 15-24 tussenstand bereikt en nam Eric een time-out. De hierna genomen vrije bal
van de thuisploeg werd afgerond, maar Frank was vandaag met tien treffer weer on-fire en herstelde het
verschil weer naar negen. Met nog zeven minuten op de klok kwam Bart weer terug in het veld op de plaats
van Mees, die zich bij een eerdere actie verstapt had. Laurens zou even later uit een mooie combinatie met
Frank met zijn doorloop het grootste verschil op het scorebord zetten bij 16-26. RODA kreeg wat meer
ruimte bij hun aanvallen en deed nog wat aan schade beperking door driemaal op rij te scoren.
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Met nog vijf minuten op de klok was het feestje op de tribune intussen los gebarsten bij de Lierse trots
aanhang. Zané schoot er nog maar eens eentje binnen om de feestvreugde verder op te zwepen. Toen Bart
het dertigste doelpunt binnen schoot was er nog een minuut te gaan en nam Eric weer een time-out om het
kampioenschap met zijn ploeg te vieren. Na de hervatting wist Thom ook nog de één en dertigste te scoren
en werd de eindstand bepaald door de thuisploeg met een schot vanaf de middenlijn. Tien seconden later
klonk het eindsignaal en was met de 22-31 overwinning de buit binnen en kon het feest losbarsten. Het
VALTO publiek nam bezit van het speelveld en vierde met de spelers het kampioenschap en promotie naar
de overgangsklasse. Na dit op kleine schaal in de Koog gevierd te hebben zou dit in De Lier voortgezet
worden. Dank gaat uit naar het klusteam, wat alle zeilen bijgezet heeft om “de Villa” klaar te krijgen om dit
feest in eigen huis te kunnen vieren. Met geïmproviseerde toiletten was het allemaal prima geregeld en bleef
het nog lang onrustig in De Lier. Het is het team wat de sportieve prestatie heeft neergezet, maar zij kunnen
dit, zoals Frank al in zijn dankwoord zei, niet zonder de steun van de hele vereniging. Het was weer
geweldig om te zien dat het team op zoveel support kan rekenen, ondanks de afstand waarop de wedstrijd
gespeeld werd. Sportcentrum “de Koog” kleurde oranje alsof het een thuiswedstrijd betrof, waarvoor dank
namens de spelers. Zij voelden zich als een vis in het water en speelden weer een heerlijke wedstrijd tegen
een sportieve tegenstander die het zeker niet cadeau heeft gegeven. Rest er nog één wedstrijd in deze
zaalcompetitie, welke volgende week in “onze” eigen Vreeloohal gespeeld zal worden. Tegenstander is dan,
als ze komen, Ten Donck uit Ridderkerk, waar VALTO op 26 januari met 19-33 wist te winnen. De supporters
die daarbij aanwezig waren zullen het met me eens zijn dat VALTO toen eigenlijk maar één helft heeft
gekorfbald en zich in de tweede helft liet verleiden tot het statische spel wat Ten Donck graag speelt. De
wedstrijd ging toen wel een beetje als een nachtkaars uit, maar de punten werden wel meegenomen. Hun
wedstrijd duurde gisteren slechts drie minuten volgens het wedstrijdverslag op sportlink, waarna de
scheidsrechter de wedstrijd heeft gestaakt. Er zijn volgende week gelukkig nog meer wedstrijden in de
Vreeloohal waar genoeg vertier uit te halen valt voor de VALTO supporters. We zullen dan wel wat eerder
aanwezig moeten zijn. Om 12:30 uur speelt VALTO A1 hun laatste wedstrijd tegen Die Hahge A1 en hopen
daar ook nog punten aan over te houden. Zij staan nu één puntje voor op PKC A2 op de veilig zesde plaats,
maar willen de marge vergroten voor het geval deze ploeg gaat stunten tegen de kampioen KVS A1. Later
op de middag treedt VALTO 2 om 16:50 uur aan tegen de nummer drie van de poule TOP (A) 2. Ook voor
hen staat er niets meer op het spel, dus kan dit wel eens het hoogte punt van de middag worden met twee
ploegen die zonder druk hun potje kunnen korfballen. Als laatste komt de kersverse Kampioen in actie tegen
een tegenstander waartegen het lastig zal zijn om een leuke pot korfbal neer te zetten. Toch hopen we dat
VALTO 1 zich van zijn beste kant zal laten zien en een mooie score gaat produceren.
Tot volgende week dus allemaal, Arno van Leeuwen.

VALTO D1 – Korbis D1

Afgelopen zaterdag speelden we thuis tegen Korbis D1.
Een ploeg die we deze competitie nog niet tegen waren gekomen.
De uitwedstrijd van een aantal weken geleden kon niet gespeeld worden doordat een van de auto’s met een
lekke band langs de weg stond.
Dus nu 2 weken achter elkaar tegen Korbis D1 spelen.
Volgens de cijfers moesten we aardig aan elkaar gewaagd zijn en ook op het veld komen we ze ook weer
tegen.
De wedstrijd begon in het voordeel van VALTO. In het aanval vak Isa, Jill, Frenk en Kees.
Het verdediging vak Sven, Jorn, Finne en Jonne. Al snel stond het 2-0 voor VALTO.
Maar daarna volgde 2 doelpunten voor Korbis.
Met weer een schot van VALTO hebben we 3-2 voor gestaan maar daarna ging het bij Korbis beter lopen en
bij VALTO vlotte het niet meer zo.
Mooie aanvallen worden wel gecreëerd maar verdedigend lieten we steekjes vallen.
Afstand schoten werden bij Korbis makkelijk genomen en ook een aantal doorlopen worden door gelaten.
In de rust was het 5-10.
Na de rust ging het duidelijk beter met de D1. We scoren er nog 5 en laten er 4 door dus eigenlijk hebben we
de 2e helft gewonnen.
De wedstrijd eindigde met 10-14. Het was een spannende, leuke wedstrijd om naar te kijken.
Volgende week weer tegen deze ploeg maar dan dus uit.
Kijken of we er dan wel aankomen ☺ en of we dan het verschil kleiner kunnen houden, of wellicht wel
punten mee naar huis kunnen nemen.
Jill, Luna en Irma
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VALTO D2, Phoenix Zoetermeer (verslag zaterdag 16 maart)

Onze aanvoerder Michel ( dan ben je ook aan de beurt om te wassen ) , had de scheidsrechter nog amper
horen fluiten, of we stonden met 1-0 achter . Wakker worden VALTO !! Daarna ging het 10e m. aardig
gelijk op, met veel missers aan onze kant.. Tegen de verhouding in, valt de 2-0. We blijven flink er op los
schieten, maar in de afwerking zijn we te gehaast. Dan een vrije worp tegen, gaat er niet in. 17e m. , wij een
strafbal, ook mis. 18e minuut , wij scoren, maar helaas , de scheids keurt hem af , omdat de paal bewoog.
Erg streng hoor !. Dan in de 23ste toch de 2-1. Daan van ver….! Een lekker moment, we komen beter in de
wedstrijd. Rust. Alles kan nog .
Lukas ………2-2 , nu wij binnen de minuut. Stand weer gelijk. We verdedigen goed, maar wel fel ( iets te fel )
scheids fluit dit af. Dus veel druk op onze verdediging. 10e m. stafworp tegen. 11e m. 3-2 Phoenix. 12e m.
strafworp VALTO. Gemist. Dan strafworp tegen, 4-2. . 17e m. Phoenix komt op 5-2. . Ja, Dieuwertje gooit de
5-3 binnen, 18e m., het kan nog ! Phoenix is efficiënter in het afwerken , 6-3, nog 2 minuten……….., Helaas
onze schoten willen er vandaag niet in ! ( voor de statistiek liefhebbers. Phoenix 28 schoten. VALTO 43. )

VALTO D2

VALTO D2 speelde zaterdag tegen Avanti D2.
Er werd al snel gescoord
Het werd 1-0 voor VALTO
Al snel werd er gescoord door Avanti en werd het 1-1
Toen het rust was stond VALTO met 4-3 voor
In de tweede helft ging het sneller
Het stond al snel 8-6 voor VALTO
Zo ging door en Avanti scoorde niet meer
Uiteindelijk werd het 13-6 voor VALTO!!
Daan

VALTO D3 - Nikantes D1

Zaterdag moesten wij tegen de D1 van Nikantes spelen. De uitwedstrijd hadden we met een grote uitslag
gewonnen. Benieuwd of dat nu weer zo makkelijk zou gaan.
Kevin opende de score met een mooie hattrick en het stond 3-0. Na nog een punt van Jette, 2 van Floor en
maar liefst 4 van Noortje stonden we in de rust met 10 -0 voor.
In de 2e helft werd er nog gescoord door Lenne, Lars, Kevin en 2x door Floor. Ook scoorde Nikantes nog 2
punten. De opdracht die we van Coach Hèlen hadden meegekregen was 23 doelpunten en geen tegen
doelpunten. Helaas is dit niet gelukt, maar met een mooie overwinning van 15-2 is dit vast niet zo erg " .
Volgende week de laatste wedstrijd tegen Des D2. Hier hebben we vorige keer flink van gewonnen.
Met gelijkspel of winst zijn we kampioen!!!!
Op naar de taart!!!
Groetjes, Lenne

VALTO D4 – FUTURA D2

De D4 speelde vandaag eerder met dan tegen een volledig meidenteam van Futura. Bijna elke kans was
raak, zeker in het begin. De 1-0 van Tim stond binnen een minuut op het scorebord in de met veel
supporters gevulde Hal 1. De 2-0 van Bram viel niet veel later en na 5 minuten stond het al 3-0 wederom
door Bram. Hij ging nog voor de hattrick, maar dat lukte toch jammer genoeg niet. Na de wissel van aanvalsen verdedigingsvak deed Futura iets terug: 3-1. Dit zorgde bij Futura, gelukkig voor ons, niet tot de
ommekeer, want in dezelfde minuut maakte Nikki de 4-1. Ben en wederom Nikki maakten de 5e en 6e treffer
kort erna en na de invalbeurt van Déon voor Milan maakten Nikki en tweemaal Ben er 9-1 van bij rust.
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Na de rust kwam Milan eron voor Bram en stokte de productie eventjes. Gelukkig kreeg Tim het op zijn
heupen en scoorde prompt tweemaal. De 12-1 werd gemaakt door Milan. De topscorers van de dag, Nikki
en Ben deden er ook nog en extra schepje bovenop en stond het 14-1. Met nog 5 minuten te spelen kwam
Bram nog in het veld voor Ben en maakte invalspeler Déon er nog 15-1 van. Kort erna was het einde
wedstrijd of beter gezegd de galavoorstelling van onze toppers van D4. Complimenten voor het hele team en
leiding. We blijven door dit prachtige resultaat gedeeld tweede, samen met onze tegenstander van volgende
week Excelsior. Alweer de laatste wedstrijd van dit zaalseizoen. Tot volgende bij Excelsior voor de strijd om
plek 2!

Nieuwerkerk E1 - VALTO E1

Vandaag een uitwedstrijd op de planning en wel tegen Nieuwerkerk.
De E1 begon met volle moed en werd er al snel gescoord. Door snel overspel en goede ondersteuning werd
er veel geschoten en zelfs mooie doorloopballen gemaakt. Ook Nieuwerkerk bleef mee scoren waardoor het
gelijk opging, al was VALTO in het begin de betere partij. Helaas liet de E1 het verdedigend wat liggen
waardoor Nieuwerkerk meer tot schieten kon komen en uiteindelijk wist te scoren.
Met een achterstand in de tweede helft wist de E1 toch terug te komen. Helaas kon de bal op het laatst de
korf niet meer vinden en was de concentratie met verdedigen minder, waardoor Nieuwerkerk met winst het
veld verliet met een 14-11.
Jammer E1, op naar volgende week en dan pakken we weer punten!
Groeten, Isis(en Claudia)

VALTO E2

Zaterdag 23 maart gingen wij naar Zoetermeer om tegen de Phoenix e4 te strijden.
De kids waren er weer klaar voor! Na een warming up en goed gesprek met Romy gingen we van start.
De 1e 10 minuten wisten we het korf wel te vinden en stond het 5-1!
De 10 minuten erna wisten we nogmaals 2 te scoren en gingen we de rust in met 7-1!
Na de rust had de tegenstander veel de bal in hun bezit en gooide flink in het rond maar kregen weinig kans
tot scoren door de goede verdediging! Ook pakte we nog een puntje, 8-1!
De laatste 10 minuten gingen in en we wisten nog 4 keer te scoren 12-1. Ze voelde zich al de winnaars en
deden het wat rustiger aan maar Phoenix wilde toch wat punten maken en hadden een paar treffers maar
het was niet meer in te halen... de wedstrijd eindigt in 12-3 voor VALTO e2! Volgende week de laatste
wedstrijd in de zaal en we gaan weer knallen!
Groetjes Marjan en Stacey

VALTO E4
Vandaag speelde de E4 een uitwedstrijd tegen koploper Nexus. VALTO begint sterk met een goede
verdediging tegen dit sterke team. Helaas vallen al gauw de eerste tegendoelpunten. In de rust staan we 8-2
achter. De meiden rennen hard maar moeten nog wat oefenen met vangen. Nexus krijgt na de rust meer
ruimte en scoort nog een aantal puntjes. Het zit VALTO niet mee. De kansen die we krijgen, willen er niet in
gaan. We sluiten de wedstrijd af met een eindstand van 15-2.
Groetjes Ed en Suzanne

VALTO E7
De E7 speelde de laatste wedstrijd in de zaalcompetitie thuis tegen Dubbel Zes. Ze vlogen er vanaf het
begin lekker in en zo werd een 8-0 voorsprong opgebouwd. Daarna verslapte de aandacht even, want
Dubbel Zes wist tot 9-4 terug te komen. Gelukkig stond iedereen het vierde kwart weer op scherp en zo werd
de voorsprong vergroot en stond er na 40 minuten een mooie 17-6 op het scorebord. De derde plaats kan
jullie niet meer ontgaan en als team zijn jullie onwijs gegroeid de afgelopen maanden. Goed gespeeld en nu
op naar een mooi buitenseizoen!

Kom je ook???
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Lente aanbieding

!

Sponsor commissie heeft met Houthandel Van der Marel geregeld dat we voor inkoopprijs een bankje
kunnen kopen. Het doel is 20 bankjes langs de lijn te plaatsen zodat we voldoende zitplaatsen hebben bij
wedstrijden van VALTO. Help VALTO te investeren in haar supportersgroep en koop een bankje voor 110€ in
de webshop.
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We mogen weer tappen in de feesttent !
Vrijdag 3 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 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 16 +zijn. Dus geef je op bij Gj Stolk.
Email. pgjstolkdelier@gmail.com
Groetjes GJ
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