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Grande Finale
Het zit er op, althans voor de meesten van ons. Het zaalseizoen had zaterdag haar laatste officiële
competitieronde en van Valto mag alleen het achtste op donderdagavond nog acte de présence geven, thuis
in de Vreeloohal, om 20.00 uur. Er zijn nog (enkele) kaarten!
Er is nóg een aantal ploegen dat nog niet helemaal klaar is in de zaal. De verliezend finalist van de
hoofdklassefinale bijvoorbeeld. Die moest komen uit het duel tussen Tempo uit Alphen aan den Rijn en
Groen Geel uit Wormer. In een zeer sfeervolle PKC hal zag het links zwart/geel van de Tempo aanhangers
en rechts groen/geel van de, nou ja, dat laat zich raden. De mannen in het zwart/grijs waren ons bekend en
stiekem waren we eigenlijk voor hen gekomen. De grande finale van de hoofdklasse werd namelijk geleid
door Rick en Alex, ons top duo scheidsrechter en assistent. Leuk om te zien dat er nog een paar Valto
mensen aanwezig waren en ik meen te merken dat velen voor hun scherm thuis de live stream zaten te
kijken.
Het was een echte finale overigens, onvoorspelbaar en gelijkopgaand in het begin. Daarna was er het eerste
gaatje voor Groen Geel, waarbij de doelpuntenmachine inmiddels op volle toeren draaide. Tempo leek daar
niets tegen in te kunnen brengen en het was alsof niets meer lukte. Zand in de motor. Dat heb je in finales.
En daardoor is de spanning er wel een beetje af. Hoewel, bij korfbal weet je het nooit. En als scheidsrechter
verveelt het in ieder geval nooit. Want als het niet wil lukken bij één van de ploegen, dan ontstaat er
frustratie. Gelukkig bleef alles binnen de perken en kunnen de heren terugkijken op een prima wedstrijd.
Grote klasse in een grote finale. Winnaar Groen Geel gaat volgend seizoen op het hoogste niveau spelen,
de Korfballeague. Verliezer Tempo mag nog een keer voor een best-of-three tegen KCC uit Capelle aan den
IJssel, de nummer 9 van het huidige Korfballeague-seizoen.
Over de Korfballeague gesproken, daar zijn nog 4 ploegen actief. De play-offs zijn begonnen, op weg naar
de grande finale op dit niveau in Ziggo Dome. Ook Valto gaat daar naar toe, we hebben tickets gekocht en
deze staan in de webshop. Je kunt zelf gaan of met de bus mee. Het is echt een leuke ervaring voor jong en
oud! In deze play-offs, welke ook weer een best-of-three zijn, deed Fortuna uit Delft goede zaken tegen TOP
uit Sassenheim. De Delftenaren wonnen uit bij TOP en staan bij winst deze week in eigen huis, in Ziggo
Dome. PKC was in de andere strijd om een ticket de betere tegen LDODK. De Friezen uit Gorredijk konden
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niet op tegen het Papendrechtse PKC. We gaan deze week zien wat de returns gaan brengen. Misschien
leuk om de strijd van Fortuna te gaan bekijken in Delft. Het belooft een aardig sfeertje te worden.
Wat ook een aardig sfeertje belooft te worden is het etentje bij De Witte op dinsdag deze week. Gezellig met
andere Valto leden eten en drinken voor 50 piek. Valto 9 geeft het goede voorbeeld en gaat met het gehele
team. Ik hoop dat dit goede voorbeeld doet volgen. Het zou leuk zijn om de tent vol te krijgen. De opbrengst
gaat naar het nieuwe scorebord op veld 2. En daarmee gaat weer een wens in vervulling, ons sportcomplex
wordt mooier en mooier!
Dus tot dinsdag (De Witte) of woensdag (trainingsdag Valto 6-9), of donderdag (laatste wedstrijd Valto 8), of
vrijdag (trainingsweekend). Hoe dan ook, een fijne week!
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter
Vaststellen notulen Najaarsvergadering 2018
Plannen en mededelingen van het bestuur
Contributieverhoging
Jubilarissen
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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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Programma 4 april
TIJD

WEDSTRIJD

20:30

Valto 8

-

Nexus 4

SCHEIDSRECHTER

LOCATIE

VELD/HAL

Niels Koole

Vreeloo

Hal 2

Opstellingen donderdag 4 april 2019
Valto 8, thuis om 19.30 uur, aanwezig 19.00 uur
Michiel, Arie, Bart, Marco en ??
Jolanda, Marleen, Fiona, Rosanne, res: ??

Uitslagen afgelopen week
Donderdag 28 maart 2019
WEDSTRIJD
Valto 1

UITSLAG
-

Ten Donck 1

44 - 18

Zaterdag 30maart 2019
WEDSTRIJD

UITSLAG

Valto 2

-

TOP (A) 2

16 - 19

Valto 3

-

KCR 3

13 - 21

KZ Danaïden 2

-

Valto 4

22 - 17

Weidevogels 4

-

Valto 5

18 - 11

Avanti/Flexcom 8

-

Valto 6

20 - 7

Dijkvogels 4

-

Valto 7

10 - 14

Valto 8

-

NIO 5

14 - 10

Valto A1

-

Die Haghe A1

14 - 25

Dijkvogels A1

-

Valto A2

22 - 11

Weidevogels A2

-

Valto A3

15 - 8

Fortuna/Delta Logistiek B2

-

Valto B1

8-9

WION B1

-

Valto B2

12 - 10

Avanti/Flexcom B5

-

Valto B3

7-4

KCC/SO natural C1

-

Valto C1

12 - 10

Valto C2

-

Vitesse (Ba) C2

21 - 3

Valto C3

-

't Capproen C1

Valto C4

-

Weidevogels C2

Korbis D1

-

Valto D1

11 - 10

Valto D2

-

Avanti/Flexcom D2

16 - 1

DES (D) D2

-

Valto D3

1 - 17

Excelsior (D) D3

-

Valto D4

4-9

Valto D5

-

Weidevogels D2

3-8
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6-3

Valto E1

-

Excelsior (D) E1

24 - 8 (5 - 9)

Valto E2

-

Futura E2

8 - 5 (4 - 1)

Weidevogels E1

-

Valto E3

23 - 1 (3 - 3)

Valto E4

-

Excelsior (D) E4

Valto E5

-

KIOS (N) E5

8 - 1 (3 - 0)

Nieuwerkerk E10

-

Valto E6

0 - 8 (1 - 6)

Nieuwerkerk F1

-

Valto F1

10 - 6 (5 - 5)

Valto F2

-

KOAG F1

5 - 0 (3 - 1)

Meervogels/Física F3

-

Valto F3

5 - 7 (3 - 4)

Wedstrijdverslagen TC
Senioren
VALTO 3 speelde thuis tegen KCR 3. Uit werd er met 19-12 verloren. Ook deze wedstrijd paste weer
helemaal in het zaalseizoen van het derde. De eerste helft kon het derde bijblijven en ging het redelijk gelijk
op, maar in de tweede helft kon het derde toch niet voorkomen dat KCR uitliep naar een 13-21 overwinning.
Het derde eindigt met één punt onderaan de ranglijst.
VALTO 4 speelde uit tegen koploper KZ Danaïden 2. Thuis werd er met 10-30 verloren en had het vierde
weinig te vertellen tegen deze tegenstander. Dit keer een heuse kampioenswedstrijd, inclusief oplopen en
voorstellen. In de eerste helft bleef het vierde goed bij en wist het zelfs op een 5-7 voorsprong te komen,
waardoor de tegenstander het toch enigszins benauwd kreeg. In de tweede helft werd het verschil dan toch
gemaakt en kon het kampioenschap gevierd worden: 22-17. Het vierde eindigt op de 5e plek met negen
punten.
VALTO 5 speelde uit tegen Weidevogels 4. Thuis werd er met 10-19 verloren. Een wedstrijd waar niks meer
op het spel stond en bijna een kopie werd van de thuiswedstrijd, waarbij VALTO het dit keer net iets beter
deed. Het werd 18-11. Het vijfde eindigt op een keurige derde plek, met 13 punten, wel op gepaste afstand
van de nummer 1 (Excelsior met 23 punten) en de nummer 2 (Weidevogels met 20 punten).
VALTO 6 speelde uit tegen de kampioen in de poule: Avanti 8. Thuis werd er met 11-17 verloren. Ook dit
keer was Avanti een maat te groot voor VALTO en had het weinig te vertellen. Er werd met 20-7 verloren.
Het zesde eindigt op de één na laatste plek met zeven punten.
VALTO 7 speelde uit tegen Dijkvogels 4. Thuis werd er met 12-9 gewonnen. Gezien de stand moest het nu
ook weer mogelijk zijn om de punten binnen te slepen en dat lukte dan ook: 10-14. Het zevende eindigt op
de vierde plek met 16 punten en dat is maar twee punten minder dan de kampioen in de poule.
VALTO 8 speelde thuis tegen NIO 5. Uit werd er met moeite een gelijkspel uit gesleept: 15-15. Dit keer was
VALTO een stuk scherper en met het nodige publiek aan hun zijde wist het achtste een leuke wedstrijd neer
te zetten met een mooi resultaat: 14-10. Het achtste is nog niet klaar, want zij spelen a.s. donderdag nog de
inhaalwedstrijd, thuis tegen Nexus 4.
VALTO 9 was al klaar, dus zij hadden een vrije zaterdag.

A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen Die Haghe A1. Uit werd er vrij kansloos verloren: 29-11. Dit keer wist de A1
in de eerste helft aardig bij te blijven en vlak na rust stond het zelfs 9-9. Hierna volgde een periode waarin er
bij VALTO niks meer lukte en er ook veel fout ging, en daar profiteerde Die Haghe van door uit te lopen naar
9-21. In de laatste minuten wist de A1 de schade nog enigszins te beperken, maar een nederlaag was een
feit: 14-25. Later op de dag verloor ook PKC A2, waardoor de A1 toch op de 6e plek wist te eindigen, met
negen punten, en zich zo wist te handhaven in de overgangsklasse.
VALTO A2 speelde uit tegen Dijkvogels A1. Thuis werd er met 10-16 verloren. Dit keer werd het verschil in
de eerste helft al gemaakt, want met rust stond er al een 14-3 achterstand op het scorebord. Mede doordat
de A2 erg slordig speelde en de kansen die ze kreeg niet wist te verzilveren. In de tweede helft ging het wel
gelijk op, maar het verschil was al te groot. Einduitslag: 22-11. De A2 eindigt op de één na laatste plek met
negen punten.
VALTO A3 speelde uit tegen koploper Weidevogels A2. Thuis werd er met 7-10 verloren. Als de A3 dit keer
wist te winnen, konden ze op gelijke hoogte komen met Weidevogels en zouden beide teams kampioen zijn.
De A3 heeft haar best gedaan, maar Weidevogels was toch echt een maatje te groot. Er werd met 15-8
verloren. Hiermee eindigt de A3 op een tweede plek, vier punten achter Weidevogels.
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B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Fortuna B2. Thuis werd er met 16-11 gewonnen. Aangezien Fortuna onderaan
in de poule staat en maar twee punten wist te behalen, moest het dit keer toch ook weer lukken om de
punten binnen te slepen. Dat viel echter niet mee. Het werd een nipte overwinning: 8-9. De B1 eindigt op de
derde plek met 17 punten, 7 punten achter de kampioen ONDO B1.
VALTO B2 speelde uit tegen koploper WION B1. Thuis werd er gelijkgespeeld tegen deze ploeg: 13-13.
Voor WION stond er nog wat op het spel, want zij hadden minstens een punt nodig om kampioen te worden
en bij winst zouden ze alleen kampioen zijn. Ook dit keer wist de B2 aardig stand te houden, maar helaas
was WION toch net even wat beter: 12-10. De B2 eindigt in de middenmoot met 13 punten op de 5e plek.
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B5. Thuis werd er met 7-5 gewonnen. Om niet op de laatste plek te
eindigen, moest er minimaal gelijk gespeeld worden. Helaas wilde het dit keer niet zo lukken. Er werd best
wel goed verdedigd, maar aanvallend wilden de doelpunten niet echt vallen. Zo eindigde de wedstrijd in 7-4.
Hiermee eindigt de B3 op de laatste plek met vier punten.
Valto C1 sloot deze zaalcompetitie af in Capelle aan de IJssel, tegen KCC C1. Thuis werd hier 11-21 van
verloren maar deze keer kon Valto flink meer tegenstand bieden. Er werd wel weer verloren maar het
verschil was een stuk minder groot: 12-10. Nu vooruit kijken naar het veld waar jullie doorlopende competitie
spelen in een zwaardere poule dan in de zaal. Maar deze zaalperiode zijn jullie ongetwijfeld sterker
geworden. De komende periode kunnen jullie je opnieuw meten met de tegenstanders van voor de winter.
Valto C2 moet winnen van Vitesse C2 om alleen kampioen te worden. Gelijkspel zou voldoende zijn om met
Avanti de prijzen te delen. Uit werd Vitesse verslagen met 6-12 maar met het massaal aanwezige
thuispubliek kreeg de C2 vleugels. Er werd weinig heel gehouden van Vitesse, de einduitslag was 21-3.
Daar stond dus een terechte KAMPIOEN! Van harte gefeliciteerd. Hopelijk heeft de taart na afloop goed
gesmaakt!
Valto C3 kon na vorige week geen kampioen meer worden en speelde tegen 't Capproen dus om niets
meer. Het werd een spannende en gelijkopgaande wedstrijd die ook gelijk eindigde. Er ging 1 punt mee
terug naar Hellevoetsluis. Hiermee eindigt de C3 netjes op een 2e plek in de poule.
Valto C4 kreeg de ploeg op bezoek waar ze deze competitie als enige een punt tegen wisten te behalen:
Weidevogels C2. Met een paar geblesseerden op de bank en een paar invallers binnen de lijnen zette de C4
een goede wedstrijd neer. Uiteindelijk wist Valto overtuigend te winnen met 6-3 en is in deze laatste
zaalwedstrijd de eerste winnen van de competitie een feit! Hopelijk treffen jullie op het veld een competitie
met wat meer gelijkwaardige tegenstanders zodat daar wat vaker punten gepakt kunnen worden.
Valto D1 verloor vorige week thuis nog met 10-14 van Korbis D1. Deze zaterdag stond de inhaalwedstrijd
tegen hetzelfde Korbis D1 op het programma. De eerste helft gaf Valto niet thuis en zo werd er met 4-1
gerust. In de tweede helft kwam Valto goed terug maar helaas was het niet genoeg voor de winst. Er werd
11-10 verloren.
Valto D2 speelde ook vandaag tegen dezelfde tegenstander als vorige week: Avanti D2. Wist Avanti vorige
week nog redelijk aan te haken tot aan de rust, deze week hadden ze in de Vreeloo-hal niets in te brengen.
Valto walste met 16-1 over Avanti heen en wordt zo netjes 3e in deze poule.
Valto D3 speelde afgelopen zaterdag als echte kampioenen. Uit tegen DES D2 werd er weinig van de
tegenstander heel gehouden. Met rust stond er al een 0-12 tussenstand op het bord en na het laatste
fluitsignaal was dit 1-17 geworden. Dus ook hier een terechte KAMPIOEN! Met slechts 1 wedstrijd verloren
zijn jullie netjes bovenaan geëindigd. Bij terugkomst in De Lier was er natuurlijk een heerlijke taart voor deze
kampioenen!
Valto D4 speelde tegen Excelsior dus samen met Valto op de 2e plek in de poule staat. Thuis werd er ook al
van deze ploeg gewonnen en als dat vandaag weer zou lukken, zou Valto de 2e plek in de poule veilig
stellen. Was het thuis nog spannend tegen Excelsior, uit was Valto gewoon de betere ploeg. Er werd met 4-9
gewonnen en zo wordt deze zaalcompetitie mooi afgerond.
Valto D5 heeft een zwaar zaalseizoen achter de rug en ook deze zaterdag viel het niet mee. Weidevogels
D2 kwam op bezoek. Zij waren net even wat sterker dan Valto en zo werd er met 3-8 verloren. Nu de
zaalcompetitie achter jullie laten en vooruit kijken naar het veld waar jullie hopelijk meer gelijkwaardige
tegenstanders krijgen.
VALTO E1 had het zaterdag gelukkig weer wel, na een aantal wedstrijden waarin het niet liep. Er werd dik
gewonnen van Excelsior met 24-8. Hierdoor eindigt de E1 op de derde plaats in de poule. Op het veld volgt
een pittige poule, maar het resultaat van afgelopen zaterdag geeft de burger moed.
VALTO E2 kon onder leiding van invalscheidsrechter Peter de Rijcke (dank!) hun laatste wedstrijd van het
zaalseizoen winnend afsluiten. Futura kwam met een heel ander team als in de heenwedstrijd. De E2 had nu
wel volop kansen, maar ging daar wat slordig mee om. Zo bleef het slechts 8-5 in het voordeel van de E2.
Hierdoor eindigt de E2 op een nette tweede plek. Op het veld hopelijk vanaf het begin meteen scherp, dan
hoeven jullie niet in de achtervolging.
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VALTO E3 had het te lastig tegen Weidevogels. Bij de tegenstander vielen de doelpunten erg makkelijk en
de E3 kon daar onvoldoende tegenover zetten. Op het veld gaat de E3 naar een lagere poule en dan komen
er hopelijk meer punten voor de E3.
VALTO E4 had een lekkere afsluiter van het zaalseizoen. De ploeg hield de punten in De Lier na een
verdiende overwinning op Excelsior. Invalcoach Naomi sleepte er een 16-3 winstpartij uit. Op naar het
veldseizoen waarin de E4 hopelijk door gaat met punten pakken.
VALTO E5 speelde een goed wedstrijd tegen KIOS. KIOS speelde veel op de doorloop en daar wist de E5
wel raad mee. Zelf speelden ze goed samen en scoorden er lekker op los. Een verdiende 8-1 overwinning
voor de E5. Benieuwd hoe dit team door gaat groeien op het veld.
VALTO E6 verloor vorige week het kampioenschap uit het zicht, maar in de laatste wedstrijd pakten ze wel
weer gewoon de punten. Er werd een goede wedstrijd gespeeld waarin de meiden van de E6 helemaal geen
doelpunten tegen kregen. Nu kijken hoe de meiden het in de nieuwe veldpoule gaan doen.
VALTO E7 heeft ook de laatste wedstrijd van het zaalseizoen gewonnen. Dubbel Zes werd met dikke cijfers
verslagen. Met de 17-6 overwinning werd de derde plek in de poule veilig gesteld. Op het veld krijgt het team
de kans om te laten zien wat ze in een iets sterkere poule kunnen.
VALTO F1 moest in de laatste wedstrijd nog een nederlaag slikken. Kampioen Nieuwerkerk was te sterk en
liet daarmee zien de terechte nummer één te zijn. In de nieuwe veldpoule staan er voor de F1 mooie testen
te wachten. Benieuwd hoe ze dit gaan oppakken.
VALTO F2 scoorde punten zonder de wedstrijd tegen KOAG te spelen. KOAG kon geen volledig team op de
been krijgen en daarom werd er een oefenwedstrijd gespeeld tegen de F4. Voor de F2 was dat een leuke
oefening en hopelijk geeft het ook een goed gevoel voor richting het veld.
VALTO F3 won de wedstrijd afgelopen zaterdag met 5-7 van Meervogels . Daarmee lieten ze Meervogels in
een leuke wedstrijd achter zich en eindigden ze ook boven deze club in de poule. Na een lastig zaalseizoen
kijkt de F3 uit naar het veld. Hopelijk worden daar meer punten gepakt.
VALTO F4 had alweer zijn tweede oefenwedstrijd in de zaal. Ditmaal mochten ze, na een eerdere
onderlinge wedstrijd, het opnemen tegen VALTO F2. De F2 was wel een maatje te groot, maar al doende
leert men. De F4 was vooral blij met de gescoorde doelpunten en met een stukje wedstrijdervaring gaat de
F4 richting het veld.

Nieuws van de Technische Commissie
Een raar speelweekend deze week doordat de wedstrijd van Valto 1
last minute verplaatst werd naar de donderdagavond. Ten Donck zou
niet af kunnen reizen op zaterdag en het alternatief was om op 6 april
te spelen en zo midden in het Valto Trainingsweekend is dat geen
goed idee. Gelukkig was Valto 1 al kampioen en waarom ze
kampioen zijn geworden lieten ze deze wedstrijd even zien! Met rust stond de teller voor Valto al op 28 (!) en
Ten Donck stokte bij 7 doelpunten. De doelpuntenmachine ging lekker door en 10 minuten voor tijd mocht
Valto 1 plaats maken voor Valto 2 die de wedstrijd naar een eindstand van 44-18 brachten. Valto 2 speelde
ook haar laatste wedstrijd dit weekend en wel tegen Top uit Arnemuiden. Valto 2 was al uitgespeeld en
degradeert naar de reserve 1e klasse maar wilde uiteraard strijdend de reserve Overgangsklasse verlaten!
Dat leek aardig te lukken maar ook deze wedstrijd trok de tegenstander toch aan het laatste eind door met
16-19 te winnen. Valto A1 speelde tegen Die Haghe A1 en moest zelf winnen of PKC moest verliezen van
kampioen KVS om zich te handhaven in de Overgangsklasse A. Valto verloor van Die Haghe met 14-25 (en
Die Haghe zag een heer met rood van het veld vertrekken) maar PKC verloor ook van KVS met 26-19. Valto
handhaaft zich daarmee in de Overgangsklasse A en speelt ook volgend jaar zaal op hetzelfde niveau!
Lidmaatschap komend seizoen
We gaan het veld weer op en dat betekent dat de TC al weer volop bezig is met volgend jaar. Weet je nu al
dat je volgend jaar geen spelend lid wilt zijn bij Valto, wat wij natuurlijk niet hopen, geef dit dan voor 1 mei
a.s. door aan leden@ckv-valto.nl
Overgang van trainingen
Deze week zijn de laatste trainingen in de zaal geweest, zien wanneer de trainingen en wedstrijden weer
beginnen? Kijk voor het jaarschema en de oefenwedstrijden op www.ckv-valto.nl/competitie! Alle teams gaan
deze week weer buiten trainen, kijk op de Valto website of vraag de details aan je trainers en coaches!
Namens de TC, Bart Versteegen
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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

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

Afgelopen zaterdag
Bij VALTO thuis
Geen wedstrijden terug maar wel Pierre die zich inspande om Justin en Lisa de R te
ondersteunen bij het fluiten.
Wedstrijdsport buiten VALTO
Vorige week zag ik geen aanwijzigen. Toch in de loop van de week nog wel het e.e.a. geregeld. Volgens mij
helpen we nu onze buurman Ondo (en onszelf).
Jan heeft een oefenwedstrijd gefloten. Jan meldt: ik heb Top 4 tegen SDO 2 gefloten. Het werd 25 Het was een leuke wedstrijd zonder problemen.

20.

Cock heeft volgens mij toch nog wat gefloten maar dit weet ik niet zeker. Geen details verder.
Max had een wedstrijdje dichtbij huis namelijk in Maassluis. Max meldt: “Ik floot Maassluis A2 tegen KVS A2.
Het was geen moeilijke wedstrijd om te fluiten. Het bleef wel steeds spannend, maar uiteindelijk liep
Maassluis uit naar een verdiende 20-15 overwinning. En achteraf kreeg ik nog complimenten van beide
kanten, dus dat is altijd leuk!”
Rick en Alex kregen als beloning voor hun goede seizoen de hoofdklassefinale toegewezen. Alex meldt:
“De hoofdklasse finale, ons (behaalde) doel voor dit seizoen. De sfeer in de hal was fantastisch, een volle
hal met 2 supportersgroepen die er een groot feest van maakten met confetti, veel spandoeken en
geschreeuw. De wedstrijd zelf was een wedstrijd zoals deze zo vaak in finales is, erg matig van niveau.
Groen Geel de hele wedstrijd constanter als Tempo waardoor ze steeds aan de goede kant van de score
bleven. De overwinning en dus promotie zijn dik verdiend door Groen Geel. eindstand 18-23”.
Wie nog wil terugkijken: https://youtu.be/5WYJfiUdZJs

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komend weekend
De competitie is ongeveer klaar. Ik zie nog geen aanwijzingen. Misschien zit er voor Rick en Alex nog iets in
het vat??!!
Groet Peter

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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5 t/m 8 april 2019 Kamphuis de Ginkel in Leersum
Vanaf vrijdag 19:30 uur is het kamphuis open om er weer een onvergetelijk trainingsweekend van te maken!
Hieronder een lijstje wat je in ieder geval moet meenemen;
Slaapzak
Kussensloop
Dekbedovertrek
drie Theedoeken
Handdoeken
Wild Wild West-outfit
(buiten)sportschoenen
Trainingspak
Sportkleding voor de zaterdag en zondag
Zaklamp
Regel je eigen vervoer, dat jij zelf én je spullen er komen, en vergeet geen contant geld voor de dranken.
Adres;
Kamphuis De Ginkel
Scherpenzeelseweg 90
3956 KH Leersum

Helpende handjes gezocht bij het NK veldkorfbal 22 juni a.s.!
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.
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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)

Wedstrijdverslagen
VALTO neemt met monsterscore afscheid van de 1e klasse.
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
In de laatste speelronde in de zaalcompetitie stond er in De Lier niets meer op het spel. VALTO 1 had vorige
week in Zaandam de kroon op het werk gezet en bij VALTO 2 was twee weken geleden de strohalm al
geknakt in de thuiswedstrijd tegen Excelsior 2. Ook voor de junioren stond voor de wedstrijd al vast dat zij
veilig zijn voor nog een seizoen in de junioren overgangsklasse. Het vlaggenschip zou dit weekend tegen
Ten Donck 1 spelen wat dit zaalseizoen al voor de nodige verrassingen gezorgd heeft. Met twee gestaakte
wedstijden en twee punten in mindering voor het niet komen opdagen bij een wedstrijd werd er gevreesd of
deze ploeg wel op zaterdag wilde spelen. Na wat heen en weer bellen werd duidelijk dat het hen niet zo
goed uitkwam op zaterdag. De regelmachine van VALTO schakelde direct en wist een jury tafel en een
scheidsrechter te regelen, zodat de wedstrijd op donderdagavond gespeeld kon worden. Het werd dus
donderdagavond een avondje prijsschieten voor VALTO 1 tegen Ten Donck.1. Zonder oud Deetos speler
Witvliet door zijn rode kaart afgelopen zaterdag begonnen zij aan de wedstrijd die binnen tien minuten bij 124 al geen wedstrijd meer was. VALTO 1 startte de wedstrijd met een missie om vanavond te gaan proberen
45 keer te scoren, waarmee dan het gemiddelde op dertig per wedstrijd zou komen. In een razend tempo
gingen de Lierenaars van start en binnen 10 seconden had Frank de eerste bal door de korf. Ten Donck wist
deze nog te pareren wat zij ook na de 2-1 van Nikki nog eens zouden doen. Hierna zou VALTO uitlopen
naar 5-2 voor de gasten weer de korf wisten te vinden. Dit was de laatste keer dat zij zouden aanhaken,
want na de 5-3 tussenstand zou VALTO gas geven en weg lopen naar 9-3. Het tiende doelpunt voor VALTO
kwam van de handen van Laurens toen de wedstrijd pas zesenhalve minuut oud was. Na de 12-4 van
Romeé viel even later het derde dames doelpunt voor de gasten. De “Lierse trots” ging onverstoorbaar door
met doelpunten maken. Na vijftien minuten zuivere speeltijd stond de teller voor VALTO al op 20, waar Ten
Donck er slechts vijf tegenover zette. De scoringsdrift bij VALTO was nog niet geblust en ook de laatste
minuten tot de rust scoorden zij er lustig op los. Bij de gang naar de kleedkamer stond de 28-7 tussenstand
op het scorebord.
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Dat kon wel weer eens een historische uitslag gaan worden, mits het keurkorps van Eric het getoonde spel
ook in de 2e helft op de mat zou leggen. Het begin van het tweede deel was weer voor de thuisploeg. Romeé
en Frank zette binnen twee minuten de stand op 30-7, waarna de gasten tweemaal wisten te scoren. Zij
zouden in het tweede bedrijf dit maar liefst elf keer doen en daarmee veel beter mee komen met VALTO dan
in de eerste helft. VALTO liet in de verdediging wat meer ruimte, waar de gasten dankbaar gebruik van
maakte. Het veertigste doelpunt viel tien minuten voor het einde voor VALTO door de korf uit de handen van
Bart en maakten de spelers van VALTO 2 zich intussen klaar om het keurkorps af te lossen. Na de 41-16
van Naomi werd het hele team gewisseld en mochten de reserves het afmaken. Helaas werd in de laatste
negen minuten net niet voldoende gescoord om het vooraf gestelde doel te halen. VALTO 1 komt één
doelpunt te kort in de totaalscore om het gemiddelde op dertig treffers te zetten, maar daar kunnen we wel
mee leven. Met deze simpele overwinning neemt VALTO 1 afscheid van de 1e klasse en zal volgend seizoen
een niveautje hoger spelen. Een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis wordt gestart.
VALTO 2 mocht het wel gewoon op zaterdag opnemen tegen de laatste tegenstander van dit seizoen. TOP
2 uit Arnemuiden was deze tegenstander. Ook zij waren vooraf al uitgespeeld, waardoor ik er van uit was
gegaan dat het een leuke wedstrijd zou gaan worden. Dit liep even wat anders, want direct na het eerste
fluitsignaal werd wel duidelijk dat TOP niet voor niets zo lang in de auto’s was gaan zitten. Zij wilden ook het
zaalseizoen met een overwinning afsluiten en wilde VALTO als rode lantaarndrager niets cadeau doen. Ron
had razend snel de score geopend. Binnen vijf seconden was het raak, waarna het vier minuten zou duren
voor het Lierse publiek weer kon juichen. Ook deze kwam van de handen van Ron. Het andere vak kon dit
kunstje niet nadoen, waardoor TOP even later weer op gelijke hoogte kwam en niet veel later zelfs bij 2-3 de
voorsprong nam. In de jacht op de gelijkmaker zou Ron zich blesseren en kon niet meer verder. Hij werd
tijdelijk vervangen door Bart, terwijl Thijs op hetzelfde moment in het andere vak werd ingebracht op de
plaats van Rick. Bij het volgende dode spel moment zou Bart weer plaats maken voor Rick en ging de jacht
op de gelijkmaker weer onverminderd door. Ruben kreeg dit uiteindelijk voor elkaar en toen Thijs even later
een meegekregen strafworp benutte was daar weer een kleine voorsprong voor VALTO. De ploegen gaven
elkaar geen duimbreedte de ruimte en waren erg aan elkaar gewaagd. Met om en om scoren werd naar de
11-10 ruststand toegewerkt met dan VALTO en dan weer TOP op een kleine voorsprong.
Het kon in het tweede deel dus nog alle kanten op. VALTO startte de tweede helft met Lotte op de plaats
van Mandy en ook TOP zou al gaan wisselen voor het eerste doelpunt in de tweede helft een feit zou zijn.
De tweede helft was al zes minuten oud toen de eerste treffer door de korf viel, waarmee Ruben de stand op
12-10 bracht. Lang konden we niet van deze voorsprong genieten, want drie minuten later stond het weer
gelijk na een stip en een afgeronde doorloopbal van één van de TOP dames. Na de 13-13 van Ruben zou
TOP een gaatje slaan naar 13-15 en kwam Bart weer binnen de lijnen voor Rick. TOP kwam nu in een flow
en wist in deze fase beter op de warrig fluitende leidsman in te spelen. Via een verkregen vrije bal en weer
een doorgebroken dame werd het verschil vergroot naar vier en moest VALTO in de laatste acht minuten in
de achtervolging. Het verschil bleef de rest van de wedstrijd steeds drie punten, want TOP had steeds een
antwoord op de doelpunten van Thijs en Bart. Met nog een kleine vier minuten op de klok kwam Mandy nog
weer binnen de lijnen, maar het mocht niet meer baten. Het was Thijs die de eindstand op 16-19 zette,
waarmee VALTO 2 wederom een wedstrijd in de laatste fase uit handen laat glippen. Helaas gebeurde dit
gedurende het seizoen een paar keer te veel, waardoor het avontuur in de reserve overgangsklasse al weer
na één seizoen voorbij is. Volgend seizoen weer een nieuwe ronde in de 1e klasse en wie weet zit er dan
met meer ervaring wel weer wat in het verschiet voor deze jonge ploeg. Nu de focus op het vervolg van het
veldseizoen waar voor zowel VALTO 1 als 2 geldt dat alles op alles gezet moet worden om het gestelde doel
te bereiken. VALTO 1 zal vol aan de bak moeten om zo snel mogelijk van die laatste plaats af te komen. Ook
VALTO 2 wil graag een plaatsje stijgen, maar dan in de race voor het kampioenschap in de reserve 1e
klasse. Zij zijn daar in een spannende strijd verwikkeld met Swift 2 uit Middelburg, waarmee de koppositie nu
gedeeld wordt. We zullen dus scherp moeten zijn als op 20 april de veld competitie zijn vervolg krijgt. De
VALTO selectie speelt dan tegen Merwede/Multiplaat 1 en 2, wat ook gelijk een belangrijke wedstrijd is voor
VALTO 1. Zover is het echter nog niet, want er volgen eerst nog wat vrije weekenden, waarin de zaalfinale
van de korfballeague en hoofdklasse gespeeld worden en volgende week natuurlijk het trainingsweekend.
Na de geplande oefenwedstrijden zal ook “Vakkie V’ zich weer van hun beste kant moeten laten zien om de
Lierse trots te steunen in de strijd om de punten.
Graag tot ziens langs de lijn voor de Villa, Arno van Leeuwen.

Valto C2 is kampioen!
Nadat wij (Floris en Mees) vorige week zaterdag zelf moesten spelen, werd de wedstrijd tegen Die Haghe
C2 begeleid door Erik Bongaards en Marco Stolze. Dit hebben zij onwijs goed gedaan door met 2-10 te
winnen. En als kers op de taart speelde Avanti C2 gelijk, die onze medekoploper was. Dit hield in dat
afgelopen zaterdag de officiële kampioenschapswedstrijd was voor onze C2 tegen Vitesse (Ba) C2.
We hebben de wedstrijd benaderd zoals we bij alle andere wedstrijden gedaan hebben. Geen gekke fratsen,
maar gewoon ontspanning in het praatje en zorgen voor scherpte. Na het eerste fluitsignaal was het eerste
schot gelijk raak; 1-0. Met hetzelfde spel werden ook gelijk het tweede en derde schot gescoord, wat
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resulteerde in een 3-0 voorsprong na 2 minuten spelen: de toon was gezet. Na wat slordigheden in de
verdediging werd het een paar minuten later 4-2. Dat was het moment dat de C2 alle training van afgelopen
jaar combineerde. Rebounders waren gretig om de ballen af te vangen, schieten uit rugkanten, rebounders
die weggepasst werden, tweede kansen lopen en daar ook naar kijken, uitstappende rebounders, schieten
op te scoren en niet omdat er geschoten moet worden, kortom het spel zag er onwijs goed en dynamisch uit.
Dit ging zo door tot de rust: tussenstand was daarom ook 12-3.
De rust werd gebruikt door de spelers om tot adem te komen en er werden hier en daar nog wat kleine
scherpte puntjes benoemd waardoor we de tweede helft weer konden gaan vlammen. Als coaches was te
merken dat zaterdag er echt één team was op alle vlakken. Alle gezichten stonden dezelfde kant op en
hadden maar 1 doel voor ogen: kampioen worden met als liefst 20 doelpunten scoren.
De tweede helft liep evengoed als in de eerste helft. Alle afspraken werden nagekomen en er werd
uitstekend gekorfbald. Bij sommige spelers sloeg de vermoeidheid wat toe waardoor er gewisseld werd. Dit
deed ons spel zeker niet onder, aangezien de invallers ook vrolijk aan het mee scoren waren. Daarnaast
hielden we ons verdedigend aan de juiste afspraken dat ervoor zorgde dat we in de tweede helft geen enkel
tegendoelpunt hebben gekregen. Eindstand: 21-3
Het doel van ons zaalseizoen is behaald en we gaan met deze instelling weer door naar veld om daar voor
de derde keer op rij kampioen te worden. Namens de coaches willen wij iedereen bedanken die ook maar
iets heeft bijgedragen aan het succes van Valto C2.
Namens twee hele trotse coaches!!

Valto C4 - Weidevogels C2
De laatste wedstrijd van de zaalcompetitie, helaas konden een paar van onze teamleden niet meespelen
vandaag. Maar gelukkig kregen we versterking van Nova Lisa en Yara.
Stijn was vandaag onze coach, de wedstrijd begon 20 minuten later dan de bedoeling was, maar we hadden
er zin in. Al snel maakte Yara middels een mooie doorloop het eerste doelpunt. Weidevogels liet dit niet
onbeantwoord en scoorde ook. Toen scoorde Jenifer en was het in de rust 2 – 1. Na de rust speelde we
goed aanvallend en hadden vele bijna doelpunten, maar Weidevogels speelde ook goed en scoorde 2 x het
werd 2 – 3.
We speelde goed door, werkte goed samen en Nova scoorde 3 – 3, Jenifer maakte er 4 – 3 van. Yara en Iris
scoorde ook nog een keer en daardoor wonnen we met 6 – 3 van Weidevogels. Een mooie afsluiting van het
zaalseizoen.
Groetjes, Lucas

Valto D2 - Avanti D2
Vandaag staat Avanti op het programma. Het is dezelfde tegenstander als vorige week en toen hadden we
gewonnen. We beginnen vol goede moed. Het ene na het andere doelpunt vliegt erin. Met de rust staan we
12-0 voor! Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Meestal is het scoren moeizaam, maar vandaag zeker
niet. In de 2e helft doen we het iets rustiger aan met de doelpunten en laten we Avanti ook 1 keer scoren. De
wedstrijd wordt beëindigd met een stand van 16-1. D2 super goed gedaan! We zijn 3e in de competitie
geworden. Om dit te vieren heeft Maartje d’r moeder een taart gebakken en zo hebben we de zaalcompetitie
afgesloten. Nu op naar het veld seizoen. Ga zo door D2!
Danique & Mariëlle

Valto D3
Wat een toppers zijn het de D3!!! Afgelopen zaterdag was de laatste wedstrijd van dit zaalseizoen. En dus
een hele grote kans om kampioen te worden!!! We moesten uit tegen DES in de Hoornbloem. De tribune zat
vol met ouders, vrienden, opa en oma's om onze toppers aan te moedigen. Heel erg spannend was het
eigenlijk niet, want het zou heel gek moeten lopen als we van DES zouden verliezen. De 0-1 werd gemaakt
door Noor, daarop volgde Floor met de 0-2, daarop weer Noor met de 0-3, Lars 0-4, Noor 0-5, Kevin 0-6 en
de 0-7, Iris 0-8 en de 0-9, Lenne 0-10, Robin 0-11 en de 0-12 en Tess de laatste 0-13 voor de rust. Wat een
goede eerste helft, goed verdedigd en de kansen goed benut. Na de rust volgden de 0-14 van Noor, 0-15
van Floor, en toen een tegenvaller 1-15 van DES, maar daarop volgde Lenne met de 1-16 en de 1-17. Na de
rust was de actie iets afgezwakt, maar de eindstand loog er niet om........1-17, de D3 is KAMPIOEN!!!!! Snel
zijn we toen teruggereden naar Vreeloo om dit te vieren met de welbekende taart en muziek! Wat een feest
en wat een leuk team met allemaal toppers, stuk voor stuk! Jullie hebben het verdiend, KAMPIOENEN!!!
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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

Excelsior D3- Valto D4
Gisteren had het team een heel gezellig teamuitje, eerst pannenkoeken eten bij Gwen en daarna lekker
bowlen. Lysanne en Jan- Pieter zijn erbij en het is een super gezellige avond met elkaar.
Zaterdag 30 maart, de laatste binnenwedstrijd van dit seizoen, gaan we op weg naar Delft. Thuis hebben we
van excelsior gewonnen met 10-8 en we zijn benieuwd hoe deze wedstrijd zal verlopen. De winnaar van
deze wedstrijd is tweede in de poule. Lysanne en Jan- Pieter zijn er weer allebei bij om het team te coachen.
Al snel in de wedstrijd scoort Valto het eerste doelpunt. Over en weer wordt er gescoord maar Valto houdt
steeds de leidersrol. Valto is ook duidelijk meer in balbezit. Met een eindstand van 4- 9 wordt het
binnenseizoen heel mooi afgesloten en zijn we dus tweede geworden, goed gedaan team! Lysanne en JanPieter ontzettend bedankt, we zijn heel blij met jullie als coach.
Groetjes, Marianne en Ben

Valto D5
en dat was alweer de laatste wedstrijd binnen valto D5 ging weer lekker fel de wedstrijd in wat helaas een
vroeg tijdig einde betekende voor Pierra die uitviel met een knie blessure. Jammer was ook dat de felheid
niet beloond werd met een zege maar wat hebben we weer genoten van een sterker wordend team. Wij
hopen dat we deze spirit weer mogen bewonderen in het buiten seizoen en wensen verder op een snel
herstel van Pierra . GO D5 op naar het buiten seizoen.

Valto E4 - Excelsior E4
De wedstrijd begon al meteen goed, met binnen een paar seconden een doelpunt van Amber.
Daarna wist Excelsior er 2 te maken, waardoor Valto achter kwam te staan.
Gelukkig wist Sophie er 3 achter elkaar te scoren, waardoor we weer op voorsprong kwamen.
Ook Valerie, Amber en Veerle zorgden vervolgens in de eerste helft nog voor een aantal punten, waardoor
we met 8-3 de rust in gingen.
Na rust vlogen ze er bij Sophie achter elkaar in. Ook Valerie en Veerle wisten allebei nog een punt te scoren.
De tegenpartij was kansloos. Wat hebben jullie allemaal hard gewerkt meiden. Goed verdedigd ook!
De einduitslag was 16-3! Een mooie afsluiter van het zaalseizoen. Bedankt Naomi voor het invallen als
coach!
Groeten Amber en Michelle

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.

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

De Bijblijver, 1 april 2019

13

De Bijblijver, 1 april 2019

14

De Bijblijver, 1 april 2019

15

