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Een weekend met twee gezichten
Villa Valto, zaterdag 08.00 uur. Voor mijn gevoel is het al hartje zomer. Dat belooft wat voor de spelers,
scheidsrechters en coaches vandaag. Ik ben de eerste en open de kantine. De kleintjes vertrekken, ik zet de
schermen aan en de tafeltjes op het terras. Het wordt een heerlijke dag.
Langzaam druppelen de mensen binnen. Het is één van die dagen waarbij het fijne gevoel van het hebben
van een eigen accommodatie hoogtij viert. De bar, het terras, de velden, de zon. Ze werken er allemaal aan
mee. Ik maak nog snel wat NK posters klaar, Marleen legt de lijst er bij voor wie ze meenemen. Nu hopen
dat ze overal komen te hangen en dat iedereen weet dat er een NK in De Lier is.
Vervolgens met de D1 naar Delft, de F4 achterna. Waar de kleintjes van DES hebben gewonnen, wint de D1
van Excelsior. Ik ben dan al weer onderweg naar mijn eigen wedstrijd tegen KOAG. De thuiswedstrijd gelijk
gespeeld op een doordeweekse avond, de uitwedstrijd deze middag in de verzengende hitte van Krimpen
aan den IJssel. Kort spelverloop: 1-9 bij rust, 6-11 overwinning. In de tweede helft dus behoorlijk wat gas
teruggenomen. Maar toch nog kampioenskansen voor Valto 9, over twee weken. Samen met Valto D1. Het
zou wat zijn, in het eerste seizoen bij rentree, op dezelfde dag kampioen worden. Ik kijk er naar uit!
Over kampioenen gesproken, er zijn al behoorlijk wat teams kampioen geworden afgelopen zaterdag. Niet
iedereen heeft het nog gevierd, want nog niet iedereen was compleet of speelde thuis. Over twee weken dus
een vervolg en meer! Er staan behoorlijk wat teams op kampioenskoers. Aanmoediging nodig dus, zodat we
ze over de streep trekken. Aanmoediging was er afgelopen zaterdag al wel, bij Valto 2. Na een sterke eerste
seizoenshelft op het veld, verliep de zaal nét even anders. Maar hoe teleurstellend de degradatie daar was,
als het aan het tweede lag, zouden ze op het veld gewoon promoveren. En zo geschiedde. Een mooie
prestatie en een bijzonder trotse voorzitter. Twee keer promoveren in twee jaar is mooi. Heel mooi. Ik hoop
dat we die groei, met hier en daar vast nog wel eens een tegenslag, door kunnen zetten. En ander team dat
de aandacht verdient is de B1. Wat in de zaal niet lukte, lukte op het veld wel. Met enige overmacht werd
afgelopen zaterdag het kampioenschap behaald zonder puntverlies. Nu de laatste wedstrijd nog en dan op
naar het eindtoernooi in Tilburg op 22 juni. Heel veel succes daar!
Het toetje van de dag moest nog komen. Winst voor Valto 1 en een grote stap naar behoud in de
overgangsklasse. Het leek te gebeuren, maar het ijs werd te vroeg opgediend. Halverwege stond het nog
13-11 in ons voordeel, echter in de tweede helft hadden we te weinig antwoord op de scherpschutters van
de tegenstander. Het ijs was gesmolten voordat we er erg in hadden en dus ging de slagroom, samen met
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de kers weer terug in de koelkast. Die bewaren we tot over twee weken. Wederom speelt tegenstander
Nieuwerkerk een hoofdrol. Alleen waar we ons vorig jaar daar veilig konden spelen, strijden we daar nu voor
een beslissingswedstrijd. Wanneer die is, hangt af van de tegenstander uit poule C. De beslissingswedstrijd
wordt gespeeld op donderdag 20 of zaterdag 29 juni. Laten we er dus de 15e met zoveel mogelijk mensen
bij zijn en Valto 1 de support geven die het verdient!
De loterij die volgde zorgde voor enige afleiding. Even de gedachten opzij, even concentreren op de
lotnummers. Helaas voor ons geen prijs, ik zag er wel een paar mooie tussen zitten, maar goed, volgend jaar
beter zullen we maar zeggen. Wel een aantal andere blije gezichten en dat doet me dan toch weer goed.
Vooral de jeugdfiets voor Bart :-) De dagschotel was overigens super goed gelukt al zeg ik het zelf. De
keukenhelden deden het gewoon, al was het met maar één kassa. De kip was heerlijk, de garnituur ook. Na
een dag vol wedstrijden, zon en eten huiswaarts. Een gezellig terras achterlatend. De dag er op toch nog
korfbal op het programma. Samen met Marleen het NK veldkorfbal promoten bij WOS Radio. Erg leuk en
tevreden, dank aan onze mediavrienden dat we in de uitzending mochten zijn.
Tot zover de titel die ik zaterdagavond al in gedachten had. Niet wetende dat de balans ver zou overslaan
naar de mindere kant. Want sport is leuk, korfbal onze passie, maar het leven is dat wat alles mogelijk
maakt. En dan komt zondagmorgen ineens het bericht door dat Janine van den Nouweland afgelopen
vrijdagmiddag is overleden. Zij was al langere tijd ziek en is slechts 54 jaar geworden. Ze was een trouwe
wandelaar in de wandelclub die wekelijks vanuit Valto vertrekt. Ook is ze de moeder van Michiel, Luuk,
Tessa en Coen, allemaal korfballers, waarvan Michiel en Luuk tot vorig jaar nog lid van Valto. We wensen de
familie en vrienden heel veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma komende week
Dinsdag 04 juni
TIJD

WEDSTRIJD

20:00

Valto 4

SCHEIDSRECHTER
-

Excelsior (D) 4

Ernie Streefkerk

Woensdag 05 juni
TIJD

WEDSTRIJD

19:00

Valto D5

SCHEIDSRECHTER
-

ZKV (Zu) D1

Vera van der Eijk

Donderdag 06 juni
TIJD

WEDSTRIJD

20:15

Paal Centraal 4

-

Valto 6

Afgeschermd

Excelsior (D) D3

-

Valto D4

18:30

Valto E5

-

Fortuna/Delta Logistiek E7

Daan van Oudheusden

18:00
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Zaterdag 08 juni
TIJD

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

11:00

Valto C1

-

Achilles (Hg) C1

Jeroen van Houwelingen

10:00

ZKV (Zu) D1

-

Valto D5

Afgeschermd

Uitslagen maandag 27 mei 2019
WEDSTRIJD
Valto C3
Valto D3

-

Fortuna/Delta Logistiek C4
Achilles (Hg) D2

UITSLAG
13 - 3
6 - 10

Uitslagen zaterdag 1 juni 2019
WEDSTRIJD
Valto 1
Valto 2
Valto 3
Weidevogels 4
Valto 7
Valto 8
KOAG 5
Die Haghe A1
DES (D) A1
Valto A3
Achilles (Hg) B1
Valto B2
ALO B2
Die Haghe C1
Valto C2
Gemini C2
Excelsior (D) D1
Valto D2
Valto E1
Valto E2
ONDO (G) E5
Valto E4
Valto E6
Valto E7
ODO F1
Valto F2
Valto F3
DES (D) F1

-

Vriendenschaar (H) 1
Rust Roest 2
Vriendenschaar (H) 2
Valto 4
ONDO (G) 7
VEO 6
Valto 9
Valto A1
Valto A2
VEO A2
Valto B1
ONDO (G) B2
Valto B3
Valto C1
Avanti/Flexcom C2
Valto C4
Valto D1
Dijkvogels D1
Fortuna/Delta Logistiek E1
Excelsior (D) E5
Valto E3
Vitesse (Ba) E6
IJsselvogels E5
Excelsior (D) E7
Valto F1
ODO F3
ONDO (G) F6
Valto F4

UITSLAG
21 - 26
13 - 11
8 - 16
17 - 14
12 - 8
4 - 13
6 - 11
18 - 13
12 - 16
6 - 17
11 - 20
8-8
14 - 17
15 - 15
11 - 7
0 - 14
10 - 13
12 - 7
10 - 26
18 - 7
10 - 14
15 - 3
7 - 11
6 - 15
4-7
7-4
4 - 14
5-7

Nabeschouwingen TC
A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen Die Haghe A1. Al voor vertrek was duidelijk dat degradatie niet meer ontlopen
kon worden (die kans was al heel klein), omdat Meervogels, toch wel enigszins onverwacht, van KVS had
gewonnen. Dus ging de wedstrijd voor VALTO alleen nog maar om de eer. Al vijf keer eerder dit seizoen
werd er van Die Haghe verloren, dus ook dat zou niet meevallen. De eerste helft kon de A1 goed bijblijven
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en met rust stond het 9-8. Helaas ging het de tweede helft een stuk minder en werd er met 18-13 verloren.
Zaterdag 15 juni de laatste wedstrijd voor de A1, thuis tegen koploper (en kampioen) Tempo A1.
VALTO A2 speelde uit tegen DES A1. Thuis werd er met 11-5 van deze ploeg gewonnen en gezien de stand
moest een overwinning ook nu weer mogelijk zijn. Het ging dit keer alleen wel een stuk minder makkelijk,
met name omdat DES nu wel de korf wist te vinden. Gelukkig scoorde de A2 ook meer dan de vorige keer
en wist daarmee de overwinning veilig te stellen: 12-16. De laatste wedstrijd voor de A2 is op zaterdag 15
juni thuis tegen Dijkvogels A1. Een ploeg waar al drie keer eerder tegen gespeeld is, en waar nog geen
punten tegen behaald zijn.
VALTO A3 speelde thuis tegen VEO A2. Uit werd er met 5-9 gewonnen en om de tweede plek veilig te
stellen, moest er ook dit keer weer gewonnen worden. Dit keer was VEO echter op dreef voor wat betreft het
scoren en wilde het bij VALTO niet zo lukken. Dit resulteerde in een 6-17 einduitslag. De laatste wedstrijd is
op zaterdag 15 juni uit tegen KVS A3. Thuis werd er met 10-4 van deze ploeg gewonnen.

B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Achilles B1. Bij winst zou de B1 kampioen zijn en daarmee een ticket voor het
NK binnen halen. Thuis wist de B1 met 16-8 te winnen, dus zou het mogelijk moeten zijn. De eerste helft wist
Achilles nog aardig bij te blijven, maar daarna was de koek op en daardoor werd het uiteindelijk toch nog
een ruime overwinning voor VALTO: 11-20. Zaterdag 15 juni speelt de B1 haar laatste wedstrijd thuis, tegen
KCR B1, en gaan ze uiteraard voor het ongeslagen kampioenschap en dan zal ook het feestje gevierd
worden.
VALTO B2 speelde thuis tegen ONDO B2. Deze ploegen stonden dit seizoen al meerdere keren tegenover
elkaar en elke keer was dit een spannende strijd. De laatste onderlinge ontmoeting was door VALTO nipt
gewonnen, 5-6. Ook dit keer waren beide ploegen weer aan elkaar gewaagd en ging het gelijk op.
Uiteindelijk werden de punten dan ook gedeeld: 8-8. De laatste wedstrijd is zaterdag 15 juni, uit tegen Avanti
B3. Thuis werd er met 4-9 verloren.
VALTO B3 speelde uit tegen ALO B2. Thuis werd er met 11-7 van deze ploeg gewonnen en aangezien de
overige wedstrijden verloren werden, zou het wel leuk zijn om nu weer een keer punten te pakken. Het werd
een doelpuntrijke wedstrijd, waarin de B3 het record aantal doelpunten wist te maken van dit seizoen en die
uiteindelijk gewonnen werd met 14-17. Zaterdag 15 juni speelt de B3 hun laatste wedstrijd thuis tegen
kampioen DES B2. Uit werd er met 12-6 verloren.
Valto C1 ging op bezoek bij Die Haghe C1. Thuis werd hier nog met 8-14 van verloren. Nu speelde Valto
een goede wedstrijd die eigenlijk de hele tijd gelijk op ging. De uitslag geeft dit ook goed weer: er werd 15-15
gelijk gespeeld. Door dit ene punt verstevigd Valto haar nummer 7 plaats in de poule en ziet het er zelfs naar
uit dat plek 6 nog gehaald gaat worden en er gehandhaafd wordt. Dan moet de laatste wedstrijd tegen
hekkensluiter Achilles wel gewonnen worden en moet Tempo haar laatste twee wedstrijden (tegen de
nummers 1 en 2) verliezen. Voor Valto is het dus zaak om tegen Achilles, die nog puntloos onderaan staan,
de punten binnen te halen.
Valto C2 kreeg Avanti C2 op bezoek. Uit werd hier met 11-7 van verloren. Nu waren de rollen echter
omgekeerd en nam Valto het voortouw. Dit keer dezelfde uitslag (11-7) maar omdat wij thuis speelden
bleven de punten dus in De Lier. Hiermee staan jullie dus weer samen aan kop in de poule waarbij het
onderling resultaat exact hetzelfde is. In de breedtesport wordt hier niet naar gekeken. Ploegen met
evenveel punten mogen zich allebei kampioen noemen. Dat kan de C2 dus doen als ze op 15 juni winnen
van VEO waar thuis nog met 11-0 van gewonnen werd.
Valto C3 speelden maandag 27 mei haar wedstrijd tegen Fortuna C4. Aan de uitslag te zien was het een vrij
eenvoudige wedstrijd. Er werd met 13-3 gewonnen van de hekkensluiter. Nog 1 wedstrijd te gaan dit seizoen
en wel tegen Meervogels C2 die al kampioen is in deze poule. Thuis werd er 5-10 verloren van deze ploeg.
Valto C4 ging op bezoek bij Gemini C2 in Gouda. Thuis werd er nipt van deze ploeg verloren (5-6), nu was
het een hele andere wedstrijd. Gemini kwam er niet aan te pas en werd weg gespeeld door onze C4. Er
werd met 0-14 verloren. De laatste wedstrijd dit seizoen speelt Valto tegen Twist C2. Uit werd hier nipt, 2-1,
van verloren. Hopelijk kunnen jullie nog zo'n wedstrijd als zaterdag neer zetten en sluiten jullie het seizoen
winnend af.
Valto D1 deed goede zaken in Delft. Er was dit seizoen al meerdere keren tegen Excelsior gespeeld maar
het was nog niet eerder gelukt om uit de punten te behalen. Dit keer was Valto gebrand op winst en werd er
een goede wedstrijd neer gezet. En dat resulteerde dit keer in winst! Er werd met 10-13 gewonnen. Hierdoor
speelt onze D1 op zaterdag 15 juni een directe kampioenswedstrijd tegen Korbis D1. De winnaar van deze
wedstrijd mag zie kampioen in poule 001 noemen. Uit werd er 6-13 gewonnen van Korbis in de zaal was de
winst echter 2x voor Excelsior. Het zal dus een spannende wedstrijd worden de 15e!
Valto D2 speelde vandaag tegen Dijkvogels D1. Een bekende tegenstander voor de D2. Al 3x eerder heeft
Valto tegen dit team gespeeld: thuis werd er gewonnen, uit 2x verloren. Deze zaterdag speelde de D2 thuis
en dat betekende dus weer winst! Met rust stond Valto al 6-2 voor. In de tweede helft wist Dijkvogels nog tot
6-4 te komen maar het laatste kwart zette Valto de uitslag neer op 12-7. Dijkvogels moet hun taart nog een
De Bijblijver, 27 mei 2019

4

week in de vriezer zetten en kunnen nog geen kampioensfeestje vieren. Zaterdag de 15e speelt de D2 tegen
Weidevogels die ook nog kans maken op het kampioenschap.
Valto D3 speelde afgelopen maandag tegen Achilles D2. Uit werd nipt van deze ploeg verloren, nu waren ze
ook iets te sterk voor onze D3 en namen ze de punten mee naar Den Haag: 6-10. 15 juni komt ook de D3
nog een keer in actie, tegen Meervogels D2 die net als Valto 3 punten heeft. Thuis werd er gelijk gespeeld.
Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden.
Valto D4 had zaterdag geen wedstrijd. Deze is verzet naar donderdag a.s. Dan wacht Excelsior D3 waar
thuis met 13-3 van gewonnen werd. Vervolgens wacht op 15 juni Dijkvogels D2 waar uit 4-6 van gewonnen
werd. Bij tweemaal winst zou de D4 zelfs kampioen kunnen worden dus dit team gaat nog even 2
wedstrijden knallen!
Terwijl veel teams al toe zijn aan de laatste wedstrijd van dit seizoen, staan er bij Valto D5 nog 3 in de
agenda. Te beginnen komende woensdag en zaterdag tegen ZKV uit Zuidland. Beide wedstrijden zijn
verzet. ZKV heeft ook nog geen punten laten liggen dus deze wedstrijden is het erop of eronder voor de D5.
Bij winst stevenen jullie rechtstreeks af op het kampioenschap wat dan op 15 juni tegen Twist afgerond kan
worden.
VALTO E1 pakte vorige week nog punten tegen ODO, deze week ging het bij de E1 tegen Fortuna niet
zoals gehoopt. De wedstrijd ging dan ook verloren met 10-26. Volgende wedstrijd is zoals bij veel teams op
15 juni en gaat voor de laatste keer dit seizoen tegen Phoenix.
VALTO E2 vierde alvast het kampioenschap met de coaches na een verdiende overwinning tegen Excelsior.
Over twee weken is het team weer compleet en wordt dit feestje nog een keertje dunnetjes over gedaan, na
de uitwedstrijd tegen Avanti.
VALTO E3 deed het erg goed tegen ONDO. Vorige wedstrijd tegen ONDO werd verloren met 7-8, nu
wonnen de meiden met 10-14. De laatste wedstrijd gaat tegen koploper Phoenix, misschien nog wel een
kleine stunt voor de E3 in het verschiet.
VALTO E4 nam het op tegen Vitesse. Vorige keer was dit geëindigd in een gelijkspel, maar nu was de E4
beter. Verdedigend was het erg sterk en aanvallend werd er lekker veel gescoord. Een 15-3 overwinning
was het resultaat. Over twee weken nog een laatste belangrijke wedstrijd voor de dames tegen RWA. Veel
succes!
VALTO E5 was vrij en speelt 6 juni deze wedstrijd tegen Fortuna. Dit zou voor de E5 moeten lukken en dan
stellen ze de eerste plaats zeker. Succes dus komende donderdag!
VALTO E6 nam het op tegen koploper IJsselvogels. De vorige wedstrijd ging ruim verloren, maar nu wist de
E6 beter tegenstand te bieden. Na een lastig begin, ging het gedurende de wedstrijd steeds een beetje
beter. Zo werd er wel verloren, maar de 7-11 uitslag was wel een flinke verbetering ten opzichte van de
vorige keer. De laatste wedstrijd van het seizoen is voor de E6 uit bij Korbis.
VALTO E7 speelt in hun poule maar een keer tegen elke tegenstander. Helaas zit de E7 niet helemaal op
zijn plek in deze poule, want ook zaterdag werd er helaas verloren, ditmaal met 6-15 van Excelsior. De E7
mag dit seizoen afsluiten tegen Avanti in Pijnacker.
VALTO F1 speelde de belangrijke wedstrijd tegen ODO om het kampioenschap. De F1 nam een snelle
ruime voorsprong, maar ODO kwam dankzij de superspeler terug tot twee doelpunten. Door fel op de bal te
spelen, wist de F1 uiteindelijk wel de winst binnen te hengelen. Hierdoor blijven ze eerste en kunnen ze
zaterdag 15 juni het kampioenschap vieren na de thuiswedstrijd tegen ONDO.
VALTO F2 speelde de kampioenswedstrijd tegen ODO F3. Tot nu toe gingen de wedstrijden in de poule
redelijk makkelijk, maar wellicht door de spanning lukte het dit weekend niet in het eerste kwart. In het
tweede kwart ging het beter en pakten de meiden een voorsprong. Daarna bleef het lang spannend, maar
uiteindelijk trokken ze de wedstrijd over de streep! Een kampioenschap voor de meiden is een mooie
beloning na een lastig seizoen. Gefeliciteerd!
VALTO F3 nam het op tegen ONDO en begon goed in het eerste kwart. Helaas bleek daarna ONDO toch
een maatje te groot te zijn en maakten ze het zichzelf soms ook lastig. Tegen het snelle spel van ONDO kon
de F3 uiteindelijk echt niet op en zo won ONDO met 4-14. 15 juni nog de laatste wedstrijd tegen Fortuna.
VALTO F4 wist te stunten tegen koploper DES. Met een 5-7 overwinning gingen de punten mee terug naar
De Lier. In de poule van de F3 is nog niets beslist. De F3 staat nu laatste, maar dat kan volgende wedstrijd
tegen concurrent ONDO zomaar weer helemaal anders zijn.
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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

Net wel / net niet
Dat zie je vaak aan het einde van de competitie. De ene ploeg
redt het net wel, de andere redt het net niet. Zo was het dit
weekend bij Valto ook, al is het woordje net hier niet overal op
zijn plaats. Valto lukte het niet om vorige week de (sinds deze
zaterdag) kampioen uit de poule te verrassen en verloren uit bij
Swift. Deze week was het thuis tegen Vriendenschaar alles op
alles om behoud volledig in eigen hand te houden.
Vriendenschaar kwam met hetzelfde doel en slaagde hier beter
in. De winst ging mee terug naar Hardinxveld-Giessendam. Voor
ons eerste is het nu zaak om komende wedstrijd uit te winnen
van Nieuwerkerk en als dat niet lukt, te hopen dat GKV wint van
Merwede. In beide gevallen eindigen we op een 7e plaats en volgt er een beslissingswedstrijd voor behoud
van de OVK. Waar en wanneer deze dan eventueel plaats gaat vinden, is nog afhankelijk van de
tegenstander. Laten we dus hopen dat GKV in ieder geval haar sportieve verplichting na komt. Zij zijn na
afgelopen zaterdag veilig en voor hun staat er tegen Merwede dus niets meer op het spel.
Valto 2 lukte het 1 ronde voor het einde van de competitie wel. Werd vorige week directe concurrent Swift 2
verslagen, nu was het de beurt aan Rust Roest die nog strijd tegen degradatie. Het viel ons 2e niet mee om
de ploeg van zich af te slaan maar de13-11 die na afloop van de wedstrijd op het scorebord stond, was
voldoende voor de winst en dus voor het kampioenschap. Uiteraard werd dit feestje na afloop uitgebreid
gevierd! Volgend jaar komt ons 2e op het veld uit in de reserve Overgangklasse.
Na het verlies van Valto A1 tegen KVS A1 kwam de degradatiestreep voor onze A1 steeds dichterbij. Ook
deze week wilde het tegen Die Haghe A1 niet lukken. Zij wonnen de wedstrijd met 18-13 en Valto stond
wederom met lege handen. Hierdoor staat de A1 nog steeds op de vervelende laatste plaats in de poule.
Hier kan alleen volgende wedstrijd nog verandering in komen als er gewonnen wordt van koploper Tempo
A1. Dit zal echter geen eenvoudige opgave worden.
Komend seizoen
Achter de schermen is de TC al maanden bezig met het nieuwe seizoen: inhuren van zaalruimte (geen
eenvoudige opgave met de zeer beperkte ruimte die er in Westland is), externe trainers voor de diverse
selectieteam en nu het einde van het seizoen nadert komt de nieuwe teamindeling en de trainers/coaches
voor deze teams ook steeds dichterbij. Zo ver is het echter nog niet. Als TC kunnen we ook geen toezegging
doen wanneer dit online zal komen. We hebben wel een streefdatum maar of deze gehaald wordt is
afhankelijk van veel factoren. Zodra we ‘rond’ zijn, zullen we uiteraard publiceren. Tot die tijd: lekker met je
huidige team genieten van wat het seizoen nog brengt! Ook al zit een kampioenschap er niet meer in (of
wel), sluit het seizoen sportief af met elkaar.
Herhaling - Nieuwe TC seizoen 2019-2020
De afgelopen jaren is de TC dunner gezaaid geweest dan dat we eigenlijk wilden en met het seizoen 20192020 gaat daar weer verandering in komen. Vanaf afgelopen maandag hebben we de TC namelijk versterkt
met Frank de Rijcke, Mark van Geest en Frank Poot. Ook Jan-Jaap Elenbaas, nu nog voorzitter, heeft zich
alvast aangesloten bij de TC om vanaf oktober officieel de plek over te nemen van Bart Versteegen, die
verder gaat als bestuurslid Marketing. Met deze versterking zorgen we ervoor dat er weer een uitgebreidere
TC staat die onder andere meer aandacht kan geven aan wedstrijdsport & breedtesport senioren,
arbitragebeleid en talentontwikkeling. De precieze rolverdeling zal later worden bepaald en wordt
gecommuniceerd via de bijblijver en de website, houd die twee kanalen dus vooral in de gaten.

Namens de TC,
Marleen Slaman / marleen.slaman@ckv-valto.nl

GROTE VALTO LOTERIJ!
Afgelopen zaterdag heeft de officiële prijsbekendmaking van de grote Valto loterij 2019 plaatsgevonden op
het terras van Villa Valto na afloop van de wedstrijd van Valto 1 en de kampioenswedstrijd (gewonnen) van
Valto 2.
Voor een ieder die zijn loten niet bij zicht had of zaterdag er niet bij was, hier de uitslag in een overzichtelijke
tabel. De winnaars die reeds bekend zijn staan vermeld. Andere winnaars kunnen zich melden bij de
organisatie of de sponsorcommissie.
Uitslag GROTE VALTO LOTERIJ 2019
Prijs # Prijs
13
Clinic voor 4 personen van de selectie
12
Clinic voor 4 personen van de selectie
11
Clinic voor 4 personen van de selectie
10
Clinic voor 4 personen van de selectie
9
T-Shirt gesigneerd door de selectie
8
Korfbalbal gesigneerd door de selectie
7
BBQ-bon voor TeamBBQ
6
Eetbon bij De Witte
5
Rondvlucht
4
Stedentrip
3
Jeugdfiets
2
Laptop
1
Scooter

Sponsor
Valto
Valto
Valto
Valto
Valto
Valto
Slagerij Zwaard
De Witte
Twan Korteland
Vijverberg Tweewielers
Tensen 2wielers

Lot
4229
2482
0800
5065
2584
0685
0867
4838
0361
0958
2991
1429
4413

Winnaar

Hans van Muyen
Familie Van Vliet
Frank Poot

Bart van Muyen
Jessica van Hasenbroek

Sponsorcommissie wil de sponsors hartelijk danken en ook de 3 mannen die deze actie tot een succes
hebben gemaakt: Ruben Hoogerbrugge, Thijs Dijkstra en Hans Ridder.
Nadere informatie volgt over de teams die het uitje hebben gewonnen als best verkopende team!
Vriendelijke groeten,
Hans ridder, Marco Stolze, Dennis Voskamp & Michiel van den Bos
Namens de Actie- & Sponsorcommissie

Sponsors@ckv-valto.nl

BEST VERKOPENDE TEAM
De grote Valto loterij is bedacht ter vervanging van een groots opgezette Potgrond actie en Grote Club
actie. Vorig jaar hebben we voor deze actie heel de vereniging ingezet en de jeugd langs de deuren
gestuurd. Dit jaar hebben we dat niet gedaan en was voor beide acties alleen online kopen mogelijk? Als
vervanging hebben we een eigen loterij opgezet opgepakt en uitgewerkt door Ruben, Thijs en Hans. De
gedachte is dat een eigen loterij leuker is en tot de verbeelding spreekt. We gaan er van uit dat als je zelf
niet wint, dat iedereen het wel leuk vindt dat bijvoorbeeld de buurvrouw van een teamgenoot heeft
gewonnen of de vader van de materiaalverzorger.
Het resultaat van deze actie is 8057€ winst voor Valto! Een geweldig resultaat dat het totaal aan grote club
actie en potgrond actie van het vorige seizoen ruimschoots overstijgt.
Voor de best verkopende teams hebben we een mooie prijs. Een lasergame op ons terrein. Op 1 avond
bouwen we Villa Valto om naar een Laserdome en daar mogen de best verkopende teams een uur lekker
lasergamen. De winnaars zijn:
Best verkopende jeugdteams:

•
•

Valto D1 met 605€
Valto C2 met 608€

Best verkopende senioren team:

•

Valto 5 met 1069,50€
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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

Bij het bepalen van de best verkopende teams is rekening gehouden met E & F teams die uit 6 personen
bestaan. Op basis van het gewogen gemiddelde zijn bovenstaande topprestaties als beste beoordeeld.
Met de coaches/aanvoerders van betreffende teams wordt contact opgenomen om een datum te bepalen
voor dit teamevenement.
Gefeliciteerd!!
Ruben Hoogerbrugge, Thijs Dijkstra, Hans ridder, Marco Stolze, Dennis Voskamp & Michiel van den Bos
Namens de Loterij-, Actie- & Sponsorcommissie
Sponsors@ckv-valto.nl

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:

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

NK Veldkorfbal 22 juni 2019
Het loopt allemaal lekker rondom de vrijwilligers van het NK Veldkorfbal op 22 juni 2019. De meeste taken
voor overdag zijn inmiddels ingevuld en de eerste lijsten met namen en taken hangen momenteel in de Villa.
Check hier of je erbij staat, controleer nogmaals je tijd. En zijn nog aantal taken die vervuld moeten worden.
Tijdens het NK loopt in de avond na de wedstrijd van 18.00 uur de derde helft natuurlijk nog wel gezellig
door tot 23.00 uur. De horecatentjes blijven open, Party DJ Franky B draait, dus hou daar rekening mee in je
agenda en zorg dat je erbij bent!
We zoeken nog vrijwilligers voor:
- Kaartverkoop in de middag
- Muntverkoop in de avond
- Barbezetting in de avond
- Parkeerbegeleiding in de ochtend- en middag
- Springkussenbegeleiding in de middag
- Een huldigingsbegeleider voor de gehele dag
(niet huldigen zelf, maar zorgdragen dat alles gereed staat)
- Assistentie in de frietkar van Snackers (shifts van 3 uur)
Nog niet aangemeld? Help mee en meld je aan!
Ga naar www.ckv-valto.nl/nk-veldkorfbal/
Groetjes Irma Koornneef en Chantal van Kester
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Wedstrijdverslagen
Valto 7
Op deze zonnige zaterdagmiddag stond de derby tegen ’s-Gravenzande op het programma. Onze laatste
thuiswedstrijd en we gaan voor het kampioenschap!
Ruud en Wouter konden er helaas niet bij zijn. Iedereen was er helemaal klaar voor toen de scheids infloot.
Het was zweten, een beetje geduw en getrek, aanmoedigingen vanuit het publiek en VALTO nam de
voorsprong.
In de rust was het 6-4. Na een koude limonade gingen we verder. Iedereen van VALTO wist te scoren en zo
werd de eindstand 12-8.
Marleen en Sjors bedankt voor het meedoen en het publiek voor de steun. Toen was het tijd voor taart en
bier!
Van Luna kregen we allemaal een mooie medaille, echt gaaf! Daarna kwamen de kippetjes van Buur & Buur
en bleef het nog lang gezellig.
De laatste wedstrijd tegen DES is nog een formaliteit maar dat gaat ook goed komen.
GEFELICITEERD KAMPIOENEN!

Valto 8
Het was lekker weer zaterdag. Jammer dat we gelijk met Valto 1 moesten aantreden. Nadat ik 3 zaterdagen
vakantie had gevierd werd het wel eens tijd weer eens wat te doen. Veo 6 was de tegenstander een jong
team die nog wat goed had te maken. Vorige wedstrijd (20 april) wonnen we van ze met 12-7 vooral door
onze invallers met een veel scorende Sjors en Hellen plus nog hulp van Sanne en Sanne uit de C1. Waarbij
Sanne D ook nog wist te scoren.
Veo had nog wat goed te maken en liet ons deze wedstrijd redelijk kansloos.
Een beetje speciaal was deze wedstrijd wel voor mij: het was mijn laatste thuiswedstrijd want met pijn in mijn
hart heb ik moeten besluiten dat het beter is voor mij om te stoppen. Mijn rug vindt korfballen geen goed idee
meer en voor ik nu echt achter een rollator loop, is het slim om nu te stoppen.
Ben op 1 september 1973 gaan korfballen en altijd blijven spelen. De 50 jaar haal ik niet maar op 46 jaar ben
ik ook best trots.
Omdat het niet mijn laatste wedstrijd is, was ik er niet op berekend dat het team dit niet voorbij zou laten
gaan. Er ging ook geen lichtje branden toen Arie vroeg of ik de laatste 10 minuten nog effe voor hem wilde
spelen. Ook toen Michael floot en naar me keek en een wisselgebaar maakt, keek ik nog achterom om te
zien of hij soms een ander bedoelde J.
Toen verscheen een rollator op het veld en een grote bos bloemen en kon ik met rollator het veld afrijden.
Zal jullie de foto niet onthouden:
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Team bedankt. En ik hoop dat jullie het allemaal net zo lang met plezier volhouden als ik heb gedaan J.
P.S. Michael bedankt voor het fluiten en Gerda bedankt voor het reserve-staan en invallen.
Groet Peter

Valto D3
Deze keer een wedstrijd op maandagavond tegen Achilles.
Aan de zijlijn was het een fris windje, voor de D3 lekker weer om een wedstrijd te spelen. Achilles opent de
score, maar al snel daarna weet Lenne gelijk te maken. Snel is het weer gelijk. We zien een fanatiek Valto
die zin heeft om te winnen. Er wordt goed overgegooid en volgen mooie punten door Jette. Maar ook
Achilles blijft proberen, het blijft gelijk op gaan. Voor rust staat het gelijk na een mooi schot van Kevin. Na
rust hopen we uit te lopen en dit lijkt te lukken met een score van Tess. Het spel blijft goed, maar helaas lukt
het scoren minder. Achilles verdedigt goed en het lukt hen beter om te scoren, waardoor ze uit kunnen lopen
naar 5-9. Iris maakt nog een mooi punt en na een goed gespeelde wedstrijd door de D3 is de eindstand 610. Jammer, maar het was een leuke pot om naar te kijken.
groetjes Annemieke & Jette

Valto E1
Valto E1 speelde deze week thuis tegen Fortuna E1.
We hadden hulp vanuit de F1 van Luna en Don.
Fortuna is momenteel koploper in onze poule. De uitwedstrijd hadden we verloren met 21-12.
Dus we wisten dat het een pittige wedstrijd zou worden.
En inderdaad... Fortuna was snel. Net even sneller dan Valto. We gingen de eerste rust in met 3-8.
Gescoord door Elise en Isis.
De tweede rust gingen we in met 6-15. Gescoord door Isis, Luna en Anouk.
Het werd steeds warmer!
De derde rust was de stand 7-21. Gescoord door Sara.
De eindstand werd na doelpunten van Isis en Lize 10-26.
Goed jullie best gedaan, maar Fortuna was gewoon een maatje te groot.
Anouk en Louise
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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

Valto E2
Zaterdag 1 juni. Het zonnetje schijnt en de temperatuur stijgt al flink om 10 uur. Een spannende wedstrijd
tussen Valto E2 en Excelsior E5 staat op de planning!
Mike en Anne zijn aan het genieten van een heerlijke vakantie maar gelukkig wilde Lize en Sara van de E1
invallen na hun eigen wedstrijd, meiden nogmaals bedankt!!!!
We gingen van start en het korf wisten we te vinden! Na 10 minuten spelen stond het al 6-1, de 10 minuten
erna scoorde we er nog een paar bij en konden we de rust ingaan met 9-2. Het zag er goed uit voor Valto en
met deze wedstrijd als winst worden we kampioen! Mandy haalde de glitterspray erbij om the ‘shinen’ tijdens
de laatste 20 minuten! De warmte deed ons niet de das om en speelde goed door. Romy was net terug van
haar vakantie en gelijk door naar Valto om de laatste 10 minuten mee te maken! We eindigden de wedstrijd
met 18-7
Yes!!!! We did it! 5 van de 6 wedstrijden met winst afgesloten dus niet meer in te halen. Dat is even goed
gevierd met zijn allen. Super!!!
Zaterdag 15 juni spelen we nog 1 wedstrijd en zullen we knallen als altijd!

Groetjes Marjan en Stacey

Valto E4
Vandaag speelden we tegen Vitesse. Bij winst blijven we meedoen voor het kampioenschap. Daar
afwezigheid van Amber en Liv, deed Tim deze keer met ons mee. Gelukkig hadden we daardoor een wissel
met het warme weer. E4 speelde een goede 1e helft. Volgens de coach kon het afvangen wel beter. De 2e
helft begon moeizaam en Vitesse kwam weer wat dichterbij, maar uiteindelijk wonnen we ruim met 15-3. Dit
werd nog even gevierd met een lekker ijsje. Over 2 weken spelen we kampioenswedstrijd tegen RWA.
Veerle

VALTO E7 – EXCELSIOR E7 / 1 JUNI
Het was een stralende dag zaterdag en iedereen had veel zin in een lekker potje korfbal. Het eerste kwart
ging het erg goed.
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Nadat we 0-1 achter kwamen maakte Mirte snel de 1-1! Daarna werd het 1-2 en vervolgens 1-3. Tijd dus om
iets terug te doen! En dat deed Nora gelukkig meteen en maakte de 2-3. Daarna ging het op en neer en
scoorde Lizzy, Nora en Mirte. Het eerste kwart werd afgesloten met 5-6.
Het tweede kwart vergeten we snel.. 4 x gescoord door de tegenstander en geen een puntje voor ons.
Het derde en vierde kwart werd er goed gestreden en wist Mirte nog een punt te maken. De uitslag was
uiteindelijk 6-15.
Daarna kreeg iedereen een ijsje van Nora die haar 9e verjaardag vierde.
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Wanneer?
Aanwezig:
Start:
BBQ:

Zaterdag 29 juni 2019
11.30 uur
12.00 uur
17.00 uur

Na aanleiding van vele positieve reacties van vorig jaar staat de einddag weer in het teken van het DuoSchottoernooi. Je hoeft je niet af te melden als je er niet bij kunt zijn, maar je mag je juist in tweetallen
aanmelden om mee te kunnen doen aan het Duo-Schottoernooi.
Kinderen van de Kangoeroes, F, D en E geven zich samen met iemand van 14+ op. Dit kan zijn met je coach,
trainer, vader, moeder, opa, oma, tante, oom, grote nicht, neef of andere Valto leden / spelers. De C, B, A
en senioren kunnen zich opgeven met wie ze willen.

Degene met wie jij je opgeeft hoeft niet op korfbal te zitten.

Er zijn drie verschillende poules waarin gestreden wordt om de prijzen:

1. Kangoeroes – F
2. D – E
3. C en hoger

In de verschillende poules speel je met je maatje meerdere wedstrijden en wordt er gestreden om de prijs
voor het beste schutters duo. Wellicht slepen jullie die mooie beker binnen!!

Test je VALTO 6 - HINDERNISBAAN SKILLS!
Tijdens de einddag organiseert de AC, in samenwerking met Valto 6,
voor iedereen weer een parkoers op een prachtig mooie hindernisbaan.
Mocht je tijd over hebben tussen de wedstrijden van het Schottoernooi,
pak dan je kans!
Er zijn diverse categorieën en dus ook diverse prijzen te verdienen.
Voor deelname hoeft jij je niet op te geven. Iedereen is van harte welkom om mee te
doen.

Dus zet zaterdagmiddag 29 juni in je agenda, ga op zoek naar een leuk/gezellig/goed
maatje en geef je op via de website!
Opgeven kan tot zaterdag 22 juni 23.59 uur op www.ckv-valto.nl/einddag
We sluiten de middag af met een prijsuitreiking en een heerlijke BBQ. Inschrijven kan je ook doen
op de bovenstaande link. Wil je alleen komen BBQ-en, dan kan dat uiteraard ook!

LET OP: Mocht Valto 1 een beslissingswedstrijd spelen, dan zal deze ook op 29 juni plaats vinden. Als
dit het geval is, dan zal het schottoernooi en de hindernisbaan tijdens de ochtend plaats vinden.
Daarna kunnen we met z’n allen Valto 1 gaan aanmoedigen. Ook deze dag sluiten we af met onze
jaarlijkse BBQ!
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Beste sportvrienden,
Graag doen wij weer een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit De Lier. Wij willen jullie uitnodigen
om deel te nemen aan het grootste en gezelligste sportevenement van De Lier: de Bradelierloop. Dit jaar zal
de Bradelierloop gehouden worden op zaterdag 24 augustus. Dit is zoals gewoonlijk op de laatste zaterdag
van het Bradelier feest en is meteen een goede start/training richting het nieuwe sportseizoen.( J Tip voor
trainers )
Voor de jeugd zijn er 2 afstanden:
1.000m voor de jeugd t/m 11 jaar
2.500m voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar.
Op elke afstand zijn er prijzen voor de snelste 3 jongens en meisjes.
Voor de snelste Lierenaar (Jongen en Meisje) per afstand is er een extra prijs!
Voor de meer getrainde sporters is er keus uit de 5.000m of de 10.000m
Extra info vind je op www.bradelierloop.nl .
Heb je een vraag? Mail dan naar info@bradelierloop.nl
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 24 augustus!
Een sportieve groet,
Bradelierloop
Gert van der Schee

De Bijblijver, 27 mei 2019

15

