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Van de Voorzitter
Wat een week was het wederom, eerst afgelopen dinsdagavond nog een wedstrijd spelen met V8 in
Waddinxveen tegen Korbis. Helaas ging deze verloren na een mooie gelijk opgaande pot. Zaterdagochtend
moesten we met V8 tegen Dijkvogels en omdat wij niet tot scoren konden komen, verloren we deze pot
helaas ook. Uiteindelijk werd het 5-10 wat natuurlijk qua doelpunten veel te weinig is.
Wel super natuurlijk dat zowel V2 als V1 met de punten er vandoor gingen. Dat was natuurlijk zeer welkom.
V2 kwam na rust heel anders uit de kleedkamer en speelde KZ uit de wedstrijd. Bij V1 zat de spanning er
goed in, Sporting Trigon bleef de gehele wedstrijd bij met de scores. Maar uiteindelijk stonden wij een keer
aan de goede kant van het scorebord en wonnen we gelukkig met 19-18. Een heerlijk gevoel natuurlijk.
Zelf als bestuur hebben we afgelopen woensdag LSO overleg gehad en een presentatie gekregen van
Gemeente Westland n.a.v het onderzoek toekomstvisie sportvelden binnen de sportverenigingen van De
Lier. Daarin zijn een aantal zaken duidelijk geworden m.b.t. uitbreiding sportaccommodaties van o.a.
LTC ‘t Loo en CKV VALTO.
Donderdagavond hebben we onderling even bij elkaar gezeten als sportverenigingen welke stappen we
gaan zetten en hoe we verder gaan. Natuurlijk blijven we jullie in deze informeren en mochten er zaken zijn
die we willen delen, zullen we dit zeker doen.
Met sportieve groet,
Marco Stolze
06-30728817
voorzitter@ckv-valto.nl
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Zaterdag 21 december 2019
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Swift (M) 1
Refleks 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
De Meervogels 6
VEO 6
VALTO A1
Meervogels A2
KOAG A2
VALTO A4
Refleks B1
VALTO B2
VALTO B3
ONDO (G) C1
VALTO C2
KCR C4
VALTO C5
KCR D1
VALTO D2
Meervogels D2
VALTO D4
ODO E2
VALTO E2
Avanti E1
VALTO E4
VALTO E5
Phoenix E3
Weidevogels E3
VALTO E8
Weidevogels F1
VALTO F3
Weidevogels F2

-

VALTO 1
VALTO 2
Excelsior (D) 5
Excelsior (D) 4
OZC 3
Nikantes 4
VALTO 7
VALTO 9
PKC A2
VALTO A2
VALTO A3
Avanti A4
VALTO B1
ODO B1
ALO B2
VALTO C1
Excelsior (D) C1
VALTO C4
IJsselvogels C3
VALTO D1
ONDO (G) D5
VALTO D3
Avanti D5
VALTO E1
Korbis E2
VALTO E3
WION E1
IJsselvogels E3
VALTO E6
VALTO E7
Maassluis E6
VALTO F1
Nikantes F1
VALTO F4

Opstellingen
VALTO 3, thuis om 14.55 uur, aanwezig 14.00 uur
Simon, Floris, Danny en Max, res: Michael en Martijn
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte, res: Esmee
VALTO 4, thuis om 17.15 uur, aanwezig 16.45 uur
Michael, Thomas en Steven, Leon, res: Floris en Martijn
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie, Esmee en Joyce
VALTO 5, thuis om 18.25 uur, aanwezig 17.45 uur
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen, Hans en Frank
Marleen B, Hellen, Annemieke en Petra D, res: Kimberly
VALTO 6, thuis om 16.05 uur, aanwezig 15.30 uur
Laurens E, Daniël, Bart V en Nick, res: ??
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne, res: ??
VALTO 7, uit om 17.20 uur, vertrek 16.15 uur
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud en Vincent H
Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella
VALTO 8, vrij
VALTO 9, uit om 19.40 uur, vertrek 18.30 uur
Jan-Jaap, Sjors, Frans en Richard, res: Rolf
Claudia, Dita, Marloes en Vera E, res: Lysanne
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N Boers C Matthijsse
Hans Ridder
Wouter Dirks
Steven Vijverberg
Thom Voskamp
Laurens van Eijk

Vincent vd Hoeven
Daniël Verbaan
Petra de Jong
Ivar van der Stok
Tessa Boers
Iris van Paassen
Ryanne Boeters
Annelie Prins

De Sprong
De Schilp
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Veur
Essesteyn
Vreeloo
De Veur
Krimpenerwaard
Vreeloo
De Schilp
Vreeloo
Vreeloo
Westlandhal
Vreeloo
De Wissel
Vreeloo
De Wissel
Vreeloo
De Veur
Vreeloo
De Hofstede
Vreeloo
De Viergang
Vreeloo
Vreeloo
Oosterpoort
Sportpalet
Vreeloo
Sportpalet
Vreeloo
Sporthal Rijneveen

Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal1 4k1
Veld 1 4k
Hal 1
Hal 1
Veld 1 4k
Veld 1
Hal 1 4k 1
Veld 1
Hal 1 4k 2
Veld 1

Uitslagen zaterdag 25 januari 2020
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
ODO 3
Paal Centraal 3
DeetosSnel 6
VALTO 7
VALTO 8
VALTO 9
ONDO (G) A1
Refleks A2
VALTO A3
VALTO A4
VALTO B1
Merwede B1
Vitesse (Ba) C1
OVVO/ C2
Avanti/ C5

-

Sporting Trigon 1
KZ/Thermo4U 4
DES (D) 5
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
Excelsior (D) 7
Dijkvogels 5
Refleks 7
VALTO A1
VALTO A2
De Meervogels A3
Nieuwerkerk A4
KVS/Maritiem B1
VALTO B2
VALTO C1
VALTO C2
VALTO C3

19 - 18
21 - 14
17 - 9
32 - 12
18 - 14
8 - 10
15 - 10
5 - 10
11 - 13
22 - 21
14 - 9
13 - 10
11 - 8
21 - 6
14 - 7
10 - 13
5-4
5 - 11

IJsselvogels C3
VALTO D1
VALTO D2
Die Haghe D2
VALTO D4
Nieuwerkerk E3
VALTO E2
Futura E1
RWA E2
HKV/ Eibernest E1
VALTO E6
KOAG E3
VALTO E8
IJsselvogels F1
VALTO F2
ONDO (G) F3
VALTO F4

-

VALTO C5
NIO D1
KCC D1
VALTO D3
HKV/ Eibernest D2
VALTO E1
Excelsior (D) E1
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5
Excelsior (D) E4
VALTO E7
Olympia (S) E2
VALTO F1
Avanti/ F3
VALTO F3
Meervogels F2

12 - 5
7 - 13
7-5
6-3
7-5
3 - 13
18 - 9
4-6
6-8
20 - 0
11 - 3
1-6
10 - 0
5-7
2-3
11 - 6
3-6

Nabeschouwingen TC
VALTO 1 speelde thuis tegen Sporting Trigon. De verwachting was dat dit ook weer een pittig potje zou
worden, gezien de resultaten die Sporting Trigon behaald had, o.a. met winst op Swift. Voor het
vlaggenschip was het zaak om, na het teleurstellende optreden vorige week tegen KVS, de draad weer op te
pakken. Het werd een spannend potje, waarin geen van beide ploegen afstand kon nemen, waardoor het tot
het laatst alle kanten op kon. Gelukkig viel het de goede kant op van VALTO en konden er twee heerlijke
punten bijgeschreven worden: 19-18. HKV/OE en VEO verloren beide, waardoor het gat nu respectievelijke
drie en vier punten is. A.s. zaterdag speelt het eerste uit bij Swift, de eerste returnwedstrijd. Thuis werd er
met 19-30 verloren.
VALTO 2 speelde thuis tegen KZ 4. Het tweede had het in de eerste helft lastig met deze tegenstander, en
dat resulteerde in een 8-11 ruststand. Het tweede moest uit een ander vaatje gaan tappen en dat deed het
ook in de tweede helft, want toen lukte het allemaal wel. Hierdoor werd het uiteindelijk een ruime
overwinning: 21-14. A.s. zaterdag speelt het tweede tegen koploper Refleks 2, waar thuis met 17-18 van
verloren werd. Bij winst kan het tweede de koppositie van Refleks overnemen, een belangrijke pot dus!
VALTO 3 speelde thuis tegen DES 5. Hier was hetzelfde te zien als bij het tweede: een moeizame eerste
helft, maar een prima tweede helft, waardoor er uiteindelijk toch vrij makkelijk punten werden gepakt: 17-9.
Doordat Vriendenschaar van ONDO wist te winnen, staan er halverwege de competitie drie ploegen
bovenaan met tien punten, waaronder het derde. A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen Excelsior 5,
waar uit met 12-19 van gewonnen werd.
VALTO 4 speelde uit tegen ODO 3. Het vierde heeft het lastig en wist vorige week helaas geen vervolg te
geven aan de winst op Twist de week ervoor. Ook tegen ODO werd al snel duidelijk dat er geen punten te
halen viel, want die was duidelijk een maatje te groot. Er werd met 32-12 verloren. A.s. zaterdag speelt het
vierde tegen koploper Excelsior 4, die nog geen punt heeft gemorst, dus dat zal ook geen makkelijke opgave
worden. Uit werd er met 20-10 verloren.
VALTO 5 speelde uit tegen Paal Centraal 3. Een tegenstander met wisselende resultaten, waardoor ze pas
vier punten hadden, tegenover de acht punten van het vijfde. Dat resultaten uit het verleden geen garantie
bieden voor de toekomst, werd al snel duidelijk, want het vijfde had haar handen vol aan de jonge studenten.
Het vijfde kon dan ook niet voorkomen dat de punten in Delft bleven: 18-14. A.s. zaterdag speelt het vijfde
thuis tegen OZC 3, waar uit met 12-15 van gewonnen werd.
VALTO 6 speelde uit tegen DeetosSnel 6. Gezien de stand moest het mogelijk zijn om hier punten te
pakken, maar het werd zeker geen makkie. In een wedstrijd waarin de doelpunten niet makkelijk vielen, werd
het uiteindelijk: 8-10. A.s. zaterdag speelt het zesde thuis tegen koploper Nikantes 4. Uit werd er met 25-14
verloren.
VALTO 7 speelde eerst op donderdag uit tegen ’t Capproen 3. Een moeizame wedstrijd, waarin het zevende
moeite had om tot scoren te komen. Er werd met 11-9 verloren. Afgelopen zaterdag speelde het zevende
thuis tegen Excelsior 7. Gelukkig wist het zevende daar een beter resultaat te behalen, want er werd met 1510 gewonnen. A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen koploper Meervogels 6. Thuis werd er met 12-14
verloren.
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VALTO 8 speelde ook een doordeweekse wedstrijd en wel op dinsdag, uit tegen Korbis 4. Beide ploegen
bevinden zich in de middenmoot, maar in het veld was Korbis de betere ploeg en die wist met 17-11 te
winnen. Afgelopen zaterdag speelde het achtste thuis tegen Dijkvogels 5. De verwachting was dat hier wel
punten te halen zouden zijn, maar als je maar vijf keer weet te scoren, weet je dat het heel lastig gaat
worden en dat bleek ook, er werd met 5-10 verloren. A.s. zaterdag is het achtste een weekje vrij.
VALTO 9 speelde thuis tegen Refleks 7. Beide ploegen stonden al eerder tegenover elkaar en daaruit was
gebleken dat ze aan elkaar gewaagd waren. Dat bleek ook deze wedstrijd weer. Het negende wist met een
lichte voorsprong de rust te bereiken: 8-7. In de tweede helft wist het negende lange tijd niet te scoren,
waardoor Refleks het initiatief kon overnemen. De stand werd nog één keer gelijk getrokken: 11-11, maar
het slotwoord was helaas voor Refleks: 11-13. A.s. zaterdag speelt het negende uit tegen VEO 6, die net als
VALTO in de middenmoot staat.
VALTO A1 speelde uit tegen koploper ONDO A1. Ondanks het grote verschil op de ranglijst werd het een
heuse strijd en ging de wedstrijd gelijk op. VALTO A1, gesteund door het in groten getalen aanwezige
publiek, steeg boven zichzelf uit en het leek er op dat ONDO voor het eerst dit zaalseizoen punten ging
verliezen. Het was zeker verdiend geweest, maar zo werkt het niet in de sport, want helaas wist ONDO met
een buzzerbeater de winst nog naar zich toe te trekken: 22-21. Hopelijk kan het goede spel wel
meegenomen worden naar a.s. zaterdag als er thuis gespeeld wordt tegen PKC A2. Uit werd er met 25-24
verloren.
VALTO A2 speelde uit tegen Refleks A2. Buiten werd ook al tegen deze tegenstander gespeeld en toen
werd er met 14-11 verloren. Dit keer een soortgelijk wedstrijdbeeld, waarin er door VALTO zelfs twee keer
minder gescoord werd en zo bleven de punten in Rijswijk: 14-9. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen
Meervogels A2. Thuis werd er nipt gewonnen: 17-16.
VALTO A3 speelde thuis tegen Meervogels A3. Een prima pot, waar het verschil al in de eerste helft
gemaakt werd. Slordigheden in het laatste gedeelte van de wedstrijd zorgde ervoor dat Meervogels nog wat
dichterbij kwam, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar: 13-10. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen
koploper KOAG A2, die nog geen wedstrijd verloor.
VALTO A4 speelde thuis tegen Nieuwerkerk A4. In de eerste helft werden er veel goede kansen gemist,
waardoor het niet lukte om afstand te nemen, ruststand: 4-3. In de tweede helft liep het allemaal wat beter
en kon er wel een ruime voorsprong genomen worden, wat in de laatste minuten nog wel verkleind werd
door Nieuwerkerk met twee doelpunten op rij, maar gelukkig was het daarna tijd. Eindstand: 11-8. A.s.
zaterdag speelt de A4 thuis tegen Avanti A4, waar uit met 11-21 van gewonnen werd.
VALTO B1 speelde thuis tegen KVS B1. De B1 gaat lekker verder met waar het goed in is: scoren en ruim
winnen. Ook KVS wist geen tegenstand te bieden en zo werd het wederom een makkelijke middag voor de
B1: 21-6. Doordat HKV/OE B1 gelijk speelde tegen Meervogels B1 is het verschil met de nummer 2 nu drie
punten en ligt de weg naar het NK open. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Refleks B1, thuis werd er met
25-9 gewonnen.
VALTO B2 speelde uit tegen Merwede B1. De eerste helft kon de B2 nog aardig meekomen, ze wist zelfs
met 1-3 voor te komen. De tweede helft was Merwede gretiger en zo kon de B2 niet voorkomen dat de
thuisploeg er toch met de winst vandoor ging: 14-7. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen ODO B1. Uit werd
er met 10-6 verloren en ook op het veld wist de B2 hier niet van te winnen, wederom een pittige
tegenstander dus.
VALTO B3 was vrij. A.s. zaterdag speelt ze thuis tegen ALO B2, waar uit met 4-7 van gewonnen werd.
VALTO C1 ging naar Barendrecht om punten te halen tegen Vitesse C1. Na de lastige wedstrijden van
afgelopen twee weken was het tijd voor positief nieuws. En dat bracht de C1! Er werd goed gespeeld en
voldoende gescoord om Vitesse voor te blijven. Uiteindelijk werd het 10-13 en staat VALTO weer in de
middenmoot van de poule. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij ONDO. Thuis werd hiervan nipt
gewonnen. Ondo wist sindsdien maar 1 wedstrijd te winnen. Kansen dus om nogmaals punten te halen.
VALTO C2 ging helemaal naar Maarssen om tegen OVVO C2 te spelen. Wellicht kwam het door de lange
reistijd of omdat de meiden hun eigen coaches misten, maar het scoren wilde niet lukken. OVVO maakte
ook niet veel doelpunten maar net eentje meer dan VALTO: 5-4. Komende zaterdag de return tegen
Excelsior. Uit werd ook daar nipt van verloren. Tijd om dat om te keren en de winst in De Lier te houden!
VALTO C3 ging ook zonder coaches op pad, naar Avanti om daar tegen hun C5 te spelen. VALTO zette een
leuke wedstrijd neer met veel doelpunten. Er werd met 5-11 gewonnen. Hiermee staat VALTO met 6 punten
uit 3 wedstrijden op een derde plaats in de poule. Komende zaterdag is de C3 vrij.
VALTO C4 was vrij deze week. Een weekje extra rust voor Gwen die vorige week tijdens de wedstrijd een
breukje in haar vinger opliep. Beterschap! Komende zaterdag spelen jullie uit bij KCR C4. Thuis werd hier dik
van verloren (1-9). Tijd om dit resultaat te verbeteren!
VALTO C5 speelde een lastige wedstrijd tegen IJsselvogels C3. De scheidsrechter floot weinig voor
verdedigd waardoor VALTO wat van slag raakte en (onrechte?) doelpunten tegen kreeg. Er werd 11-5
verloren. Komende zaterdag direct de return: de C5 is gebrand op revanche!
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AL MEER DAN
100 JAAR
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TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Bij VALTO D1 waren er voor aanvang van de wedstrijd 3 koplopers in de poule: VALTO, Nio en RWA.
VALTO kreeg NIO op bezoek. Het werd een fysieke wedstrijd waar onze D1 moeite mee had. Nio leek
conditioneel ook sterker en trok daardoor aan het langste eind. Er werd met 7-13 verloren. VALTO staat
halverwege de competitie op een 3e plek in de poule. Komende zaterdag de return tegen RWA. Thuis had
VALTO hier in het begin moeite mee maar wist de wedstrijd uiteindelijk toch naar zich toe te trekken.
Ook bij VALTO D2 drie koplopers in de poule: VALTO, KCC en Vitesse. VALTO speelde deze zaterdag
tegen KCC D1. Het werd een spannende wedstrijd waarbij beide ploegen veel plaatsfouten maakten maar
verdedigend wel goed stonden waardoor het bij rust 3-3 stond. Na rust kwam KCC 3-4 voor en werd VALTO
wakker geschud. Er werden meer kansen gecreeerd en zo wist VALTO de wedstrijd met 7-5 te winnen.
Volgende week wordt er tegen Vitesse gespeeld om de koppositie in de poule.
VALTO D3 ging op bezoek bij Die Haghe D2. VALTO kon niet voorkomen dat de punten in Den Haag bleven. Er
werd 6-3 verloren. Hiermee pakt Die Haghe de 2e plek in de poule en staat VALTO 3e. Komende zaterdag wordt er
tegen Meervogels D2 gespeeld. Thuis werd daar heel ruim van gewonnen.
VALTO D4 ligt nog steeds lekker op kampioenskoers want ook tegen andere titelkandidaat HKV D2 werd
zaterdag gewoon gewonnen! Niet zo ruim als de andere wedstrijd maar 7-5 is gewoon genoeg voor de winst!
VALTO staat hiermee 4 punten los van de nummers 2 en 3. Komende zaterdag spelen jullie tegen Avanti D5
waar uit al 5-13 van werd gewonnen.

Van de TC
Een echt vier-en-een-half-punten-weekend. Te beginnen met VALTO 2,
dat overtuigend won van KZ/Thermo4U 4 in de eigen hal onder het oog
van al redelijk wat toegestroomd publiek. Zoals wel vaker met VALTO 2,
werd het verschil in de tweede helft gemaakt en zijn zij nog steeds in de
race om het kampioenschap in de eerste klasse! In de race om behoud
in de overgangsklasse deed VALTO 1 goede zaken door van Sporting
Trigon te winnen. De ploeg die als eerste Swift kon bedwingen. Het kan
raar lopen. Maar hierdoor verstevigd het vlaggenschip haar positie. De 4
punten voor de selectie waren dus binnen! Het halve puntje kwam van
VALTO A1, dat in een naar ik me heb laten vertellen kolkende Westlandhal 1 seconde voor tijd nog op een
hele knappe 21-21 stond, ware het niet dat na die seconde er voor de thuisploeg een 22 kwam te staan.
Heel zuur, maar niet minder knap. Want het was de nummer 7 met 2 punten tegen de ongeslagen nummer 1
met 14 punten.
Aanvullend wil ik niet onvermeld laten dat VALTO B1 goede zaken blijft doen in de race om hun
kampioenschap en deelname aan het eindtoernooi voor 1e klasse B-aspiranten. Zelf wonnen ze overtuigend
van KVS/Maritiem B1 en gaan ongeslagen aan kop. Concurrent HKV/Ons Eibernest liet een puntje liggen,
waardoor het zaak is om door te blijven gaan en die titel te pakken. We gaan als vereniging overigens
inschrijven voor de organisatie van het eindtoernooi, dus het zou een thuiswedstrijd kunnen worden! Als
mensen hierbij willen helpen (organisatie, teambegeleider, livestream of anderszins, we horen het graag!)
Als tweede en laatste uitgelicht van deze week VALTO C1, dat in de hoofdklasse van Vitesse uit
Barendrecht wist te winnen en zich daarmee plek 5 heeft verschaft met 6 punten uit 7 wedstrijden. Ook dit is
weer een knappe prestatie en ik hoop dat jullie aan het einde van dit seizoen veel geleerd hebben van twee
competities hoofdklasse. Succes verder!
Tenslotte, zoals al eerder vermeld, zijn we als TC erg blij dat we in Mark Tissink een nieuwe hoofdtrainer
hebben gevonden voor het nieuwe seizoen. Mark is momenteel trainer/coach bij Fortuna 2 en nog in de race
voor het kampioenschap in de reserve Korfballeague. Hij brengt een hoop ervaring mee en we zien de
samenwerking dan ook met vertrouwen tegemoet.
Arbitrage
De te fluiten breedtesportwedstrijden staan weer in het programma. Kijk dus goed of je er bij staat. Je hebt
als het goed is ook een mail gehad. Wellicht gelezen, misschien in je spam folder. Even opletten dus.
Samen met de bondscheidsrechters hebben we gekeken hoe we dit seizoen invullen om zoveel mogelijk
wedstrijden gefloten te krijgen. Daar zijn een aantal mogelijkheden uitgekomen, waarbij we misschien ook
een beroep gaan doen op jullie!
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Cursussen
De derde KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus) avond heeft plaatsgevonden op maandag 13 januari. Ik heb
de cursusleidster even gesproken en ze is erg tevreden over de voortgang en de deelnemers. De volgende
en laatste keer is op 17 februari en dan hopen de KT2-ers hun examen te halen. De KT3-ers Rianne, Petra
en Johan zijn als begeleider druk aan het kijken, noteren en discussiëren met de cursisten. Allemaal
heel veel succes bij de volgende en laatste avond!
Wil je dit ook doen? Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend seizoen nog eens. Niet alleen erg leuk
voor jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter van worden. De KT3 (Korfbal
Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua begeleiding wordt het dit
seizoen namelijk een te grote uitdaging.
Plannen
Er speelt genoeg in de afdeling korfbalzaken, daar zijn we druk mee bezig. Langzaam aan kom ik ook meer
te weten over alle aspecten van het reilen en zeilen. Naast de praktische zaken die lopen,
zoals de cursussen, clinics, arbitrage en talenten, werken we bijvoorbeeld ook aan een update van het
jeugdplan en bijeenkomsten om dat in te vullen. Meer daarover
in de volgende updates van de TC de komende maanden!
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas
vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.
Afgelopen zaterdag
Geen wedstrijden die terugkwamen.
Pierre meldt op de vraag hoe het fluiten ging: “Lekker! Eerst ff V8, zij konden niet winnen
van Dijkvogels 5. Later in de middag naar Maasdijk. Dijkvogels 2 - Fiducia 3 gefloten. Al
snel was duidelijk dat Fiducia veel te sterk was. Maar omdat zij Dijkvogels lieten korfballen
werd het een leuke, sportieve wedstrijd. Eindstand 16 - 26.”

Buiten VALTO
Jan was een weekje vrij
Alex heeft de wedstrijd bij Antilopen gefloten. Alex meldt: “De wedstrijd die door beide ploegen wordt
bestempeld als derby. 2 fysieke ploegen die elkaar geen centimeter ruimte gunde, maar wel respectvol met
elkaar omgingen. Een verdiende overwinning voor Antilopen die op alle fronten net een beetje beter was als
Dindoa. Eindstand 24-20 na een leuke, vermakelijke wedstrijd. Enige smet op de wedstrijd was de zware
blessure van een heer van Antilopen met een afgescheurde achillespees.”
Cock is naar Delft geweest. Geen contact met Cock kunnen krijgen dus weet ik verder geen details.
Rick heeft samen met Marco vd Lucht de wedstrijd KZ 1 – LDODK 1 geleid. Rick meldt: “Ja ging prima hoor,
weinig bijzonderheden”
Weer bedankt voor jullie inspanningen!

Komend weekend
15:10 Dubbel Zes / Futura 2 ONDO 2 Cock Matthijsse
19:50 Viking 1

Atlantis 1 Thijs Dijkstra

20:50 Die Haghe 1

Nova 1

Geen aanwijzing

Jan Korteland
Rick en Marco

Succes alvast! Peter de Rijcke
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Geboren
Afgelopen woensdag 22 januari is Milou Isabelle Noordam geboren.
Milou is de dochter van Rinze & Nathalie Noordam die allebei in VALTO 7 spelen.
Milou en Nathalie doen het allebei erg goed.
Rinze & Nathalie van harte gefeliciteerd met jullie prachtige dochter.
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Wedstrijdverslagen
VALTO pakt de volle buit in de Vreeloohal
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.

In de laatste speelronde van de competitie voordat we aan de returns gaan beginnen stond VALTO 1 nog
angstig dicht boven de rode streep. Voor hen was het dus zaak om na de slechte wedstrijd van vorige week
om vandaag de draad weer op te pakken. De laatste tegenstander was Sporting Trigon, wat na het weg
sturen van de trainer het heilige vuur weer heeft gekregen en de grote verrassing zijn in de poule. Staan zij
in de veldcompetitie slechts op de vijfde plaats in de 1e klasse, in de zaal doen zij, met het terughalen van
gestopte spelers, ineens mee om de bovenste plaatsten in de overgangsklasse. Zij hebben al een aantal
tegenstanders weten te verrassen, dus VALTO 1 was gewaarschuwd. VALTO 2 heeft, na de eerste wedstrijd
tegen Refleks 2 wat ongelukkig verloren te hebben, een mooie reeks neergezet. Alleen op bezoek bij VEO 2
hebben zij een puntje meer laten liggen dan Refleks, wat op hun beurt weer verloor van KZ/Thermo4U 4.
Hierdoor is de achterstand slechts één punt en heeft VALTO 2 het nog in eigen hand, voor wat betreft de
koppositie. Het was dus zaak dat VALTO 2 vandaag scherp aan de wedstrijd tegen dat zelfde KZ te
beginnen en te laten merken dat er voor hen niets te halen viel in De Lier. Het was Vera die al snel voor
VALTO de score opende, maar in de daarop volgende aanval van KZ werd ook gelijk de gelijkmaker door de
korf gegooid. Bij het andere vak wilde het in de begin fase niet zo lukken, waardoor de gasten uit Koog aan
de Zaan een voorsprong konden nemen. Pieter egaliseerde de achterstand, maar toch stond er na tien
minuten een 2-5 achterstand op het bord. Onze aanvallen waren te gehaast met de bedoeling om het gaatje
zo snel mogelijk te dichten, maar het omgekeerde gebeurde. Door veelvuldig balverlies van VALTO wist KZ
steeds verder weg te lopen en stond er na twintig minuten spelen de 4-9 tussenstand op het bord. De laatste
tien minuten naar de rust kreeg VALTO wel wat meer grip op de Koogse aanvallen en ging zelf ook wat
zuiniger met de kansen om. Dit resulteerde erin dat door de doelpunten van Vera, Martijn, Ruben en Lisanne
een 8-11 ruststand werd bereikt.
Wat Leon tegen zijn ploeg gezegd heeft weet ik niet, maar feit is wel dat zij scherp uit de kleedkamer
kwamen. Verdedigend werden de lijntjes aangehaald en aanvallend werd er rustiger naar de juiste kansen
gezocht. Met de treffers van Ron (2x), Martijn (2x) en Pieter, die goed achter zijn schot aan ging en
zodoende de terug kaatsende bal alsnog kon scoren, werd de achterstand omgebogen naar een 13-11
voorsprong. Met nog twintig minuten te gaan was de wedstrijd nog lang niet binnen, dus was het zaak deze
voorsprong uit te bouwen. De Koogers spartelden nog wel even tegen en wisten nog één keer een
aansluitingstreffer te scoren, maar daarna liep VALTO uit naar 17-12 door de doelpunten van Thijs, Martijn,
Pieter en Vera. Na twintig minuten spelen wist KZ/Thermo4U hun tweede doelpunt te maken in de tweede
helft en was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Martijn herstelde al weer snel het verschil naar vijf punten
en gooide de wedstrijd hiermee in het slot. Niet veel later was werd het ineens angstig stil in de Vreeloohal
toen Nikki, die een top wedstrijd stond te ballen, bij het onderscheppen van de bal neerging en naar haar
knie greep. Achteraf lijkt het gelukkig mee te vallen, want ik zag haar na de wedstrijden al weer voorzichtig
rondlopen. Zij moest wel het veld verlaten en werd vervangen door Lisa. Zij beleefde een droom invalbeurt,
want zij wist ook gelijk met haar eerste schot de 19-13 binnen te schieten. De gasten geloofden het intussen
wel, want een gat van zeven zouden zij nooit meer gedicht krijgen. VALTO 2 heeft het verdedigend in de
tweede helft uitstekend gedaan door de gasten slechts drie maal te laten scoren. De eindstand kwam
uiteindelijk op 21-14 dankzij doelpunten van Ruben en Martijn. Een mooie opsteker weer voor volgende
week, als we de eerste return wedstrijd gaan spelen in Rijswijk tegen Refleks. Hopelijk gaan er dan weer een
flink aantal supporters achter VALTO 2 aan om hen te steunen bij deze belangrijke wedstrijd. Al om 13:30
uur start deze wedstrijd in sporthal “de Schilp” in Rijswijk.
Dan was het de beurt aan ons vlaggenschip, wat vandaag naar mijn gevoel voor de overwinning kon gaan.
Sporting Trigon kennen we van de veldcompetitie van seizoen ’17-’18 toen VALTO zich op eigen kracht wist
te handhaven in hun debuutjaar in de overgangsklasse. Sporting Trigon degradeerde toen naar de 1e klasse
en heeft vorig seizoen mede dankzij Gerald van Dijk ( wie kent hem niet) zich in de zaal wel kunnen
handhaven in de overgangsklasse. Dat seizoen wist VALTO ook de thuiswedstrijd te winnen, dus zou het
vandaag ook kunnen. Zaak was dan wel dat het keurkorps van Erik scherp aan de wedstrijd moest beginnen
en zelf de aanval zoeken. Zoals wel vaker dit seizoen was het Zané die de score opende, maar in de
volgende aanval viel gelijk de 1-1 door de korf. Het werd intussen duidelijk dat het er voor beide ploegen
veel aan gelegen was om deze wedstrijd over de streep te trekken. Beide ploegen gingen er vol in en gaven
de doelpunten niet cadeau. Dankzij de doelpunten van Bart en Maaike stond er na drie minuten een 3-1
voorsprong voor VALTO op het bord, maar lang zou dit niet duren.
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

De Leidenaren hebben een scherpschutter binnen de gelederen die al snel weer de aansluiting gerealiseerd
had. Laurens herstelde het verschil, maar wederom wist Trigon de aansluiting te behouden. Dit zou zo
blijven totdat de gasten halverwege de eerste helft bij 5-5 weer op gelijke hoogte kwamen. VALTO hield
echter het initiatief en nam weer een voorsprong door driemaal te scoren en uit te lopen naar 8-5. De gasten
wisten echter niet van opgeven en wisten via de scherpschutter en het eerste dames doelpunt weer de
aansluiting te krijgen bij 8-7, wat Thom weer met een afstandsschot wist te herstellen. Sporting Trigon perste
er echter nog een eindsprintje uit in de slotfase naar de rust en wist iets meer dan een minuut voor tijd weer
op gelijke hoogte te komen bij 9-9. Thom leek ons met een minimale voorsprong naar de kleedkamer te laten
gaan, maar daar werd door de gasten een flinke streep door gezet. Zij zette de stand halverwege op 10-11
en gingen dus, dankzij een treffer vier seconden voor tijd, met een minimale voorsprong de kleedkamer in.
Een domper voor VALTO wat de hele eerste helft op voorsprong had gestaan.
Nog geen man overboord, maar wel een wake-up call voor ons vlaggenschip dat zij geen moment mochten
verslappen. Dat VALTO op scherp stond bleek ook direct bij aanvang van het tweede bedrijf, want de
openingsbal van de Leidenaren werd doorzien en de bal was weer voor ons. Zané zette ons weer op gelijke
hoogte en met de doelpunten van Bart en Thom was de voorsprong weer daar. Het wilde echter in deze fase
even niet lukken bij VALTO om de korf te vinden. Ruim zeven minuten zou VALTO verstoken blijven van
doelpunten en in deze tijd wist Sporting Trigon de achterstand ongedaan te maken en een 13-15 voorsprong
te nemen. Deze voorsprong gingen de gasten met hand en tand verdedigen, maar gingen daarin over de
scheef. Mees werd door zijn invliegende tegenstander getorpedeerd en mocht de enige strafworp van
vanavond nemen, nadat er door Trigon een time-out was aangevraagd. Mees maakte het allemaal niets uit
en verzilverde zijn buitenkansje gewoon en niet veel later zorgde Nikki (H) dat we weer op gelijke hoogte
kwamen bij 15-15. Het in grote getale aanwezige publiek had zich de hele wedstrijd aardig geroerd, maar
ging nu pas echt achter de ploeg staan. De support was nu meer dan ooit nodig om de wedstrijd in de
laatste vijf minuten over de streep te trekken. Laurens was via een invalbeurt van Thijs van plaats gewisseld
met Thom en werd gezocht om in de zorgvuldig opgezette aanvallen de ballen binnen te schieten. Met Bart
onder de paal kon hij meerdere keren herhalen en uiteindelijk wist hij met twee doelpunten op rij ons weer
een 17-15 voorsprong te bezorgen. Maar ja, dan hebben zij helaas nog steeds die scherpschutter in het veld
lopen en hij zorgde weer voor de aansluiting. Onder luide aanmoedigingen ging VALTO weer op zoek naar
het volgende doelpunt die Mees uiteindelijk ook binnenschoot. Met nog twee minuten op de klok moest
VALTO nu echt de zaak goed neerzetten en deze wedstrijd niet meer uit handen geven. Wederom wist
Sporting Trigon de aansluiting te vinden en was het weer billen knijpen op de tribune. Met een blik op de klok
werd er nu aangevallen, waarin de schotklok mocht wegtikken en op het laatst pas een weloverwogen schot
werd genomen. Dit wisten we meerdere keren te doen, totdat Laurens de wedstrijd 35 seconde voor tijd in
het slot gooide door er 19-17 van te maken. De gasten gingen in hun laatste aanval wel heel snel voor het
schot en zij hadden het geluk dat deze ook binnen viel, maar VALTO zou in de resterende 24 seconden de
laatste aanval te spelen krijgen. Deze werd uitgespeeld met de nodige balverplaatsingen en een laatste
schot, waarna de prima leidende scheidsrechter De Jong een eind aan de wedstrijd maakte. Een verdiende
overwinning van ons vlaggenschip wat we vandaag weer hebben zien strijden voor de overwinning, zoals we
ze kennen. Dankzij de andere uitslagen heeft VALTO 1 nu een gaatje van drie punten met HKV, wat
vandaag, zoals ik verwachtte, met dubbele cijfers is verslagen op bezoek bij GKV/Enomics. Ook VEO kreeg
een flink pak slaag in Middelburg van Swift, wat de volgende tegenstander is voor ons vlaggenschip. De
wedstrijd in sporthal “de Sprong” in Middelburg begint om 20:20 uur. Het is voor VALTO 1 te hopen dat er
nog wat support achter hen aan reist om hen te steunen in deze wedstrijd. Thuis was het één helft een
wedstrijd, waarna de Zeeuwse formatie in het tweede deel helemaal los ging. Zij hebben de leiding in de
poule al niet meer in handen door de verloren wedstrijden tegen Sporting Trigon en KVS/Maritiem en zullen
alles uit de kast halen om zich deze wedstrijd niet te laten verrassen.
Wellicht tot volgende week, Arno van Leeuwen.

OVVO De Kroon C2 -VALTO C2
Zonder de twee topcoaches Mees en Floris togen de dames van de C2 naar Maarssen. Ja u leest het goed!
Dit kleine plaatsje onder de rook van Utrecht was waar het moest gaan gebeuren. Na een voorspoedige reis
waarbij in de auto spelletjes werden gespeeld en foto’s op het Instagramaccount van de C2 werden gepost,
werd de hal snel gevonden. Tussen de voetbal velden heeft de korfbalvereniging OVVO De Kroon een eigen
sporthal staan.
Na het inschieten wisten de interim coaches alle van te voren ontvangen informatie te verwerken in een
(inspireerde?) speech. Het zogeheten praatje. Na warmlopen, inspelen de groepshugh en de high five’s
werd er gestart.
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VALTO schoot tegen de best wel grote tegenstanders (wat zit daar in het kraanwater?) uit de startblokken.
Met mooi opgezette aanvallen werd er op de snelheid gegokt en meerdere doorlopen geprobeerd, Jill wist er
daar een van te scoren (0-1). De tegenstander had het erg lastig met de snelheid en verdedigde meerder
keren onreglementair, waardoor de C2 meerdere strafworpen en vrije worpen mee kreeg. Helaas winsten
de Lierse dames er maar 1 van te scoren (Mieke met een vrije worp 0-2). Bij de tegenstander werd er volop
gewisseld om de boel beter op de rit te krijgen. Dit resulteerde door de uitstekende verdediging van VALTO
niet echt in kansen, maar een verdwaald schot zorgde wel voor de aansluiting 1-2. VALTO ging gewoon
door met goed spel en mooie schoten (van onder meer Finne). Helaas werd vooral de rand van de korf goed
getest, maar wilden de ballen er niet echt in. Met nog een gescoorde korte kans van Jill en een tweede schot
van OVVO was de ruststand 2-3.
In de tweede helft, na de pauze waarin de dorst werd gelest en de interim-coaches de puntjes op de i
hebben gezet kwam er een heel ander OVVO uit de kleedkamer. Zoals eerder al aangegeven, wat zit er in
dat kraanwater? ze speelde veel feller en wisten al snel de 3-3 te scoren door een korte kans die ontstond
na een botsing tussen de VALTO spelers Maartje en Mette. VALTO kwam er niet echt meer doorheen en het
werd allemaal wat te gehaast. Met enkele wissels werd geprobeerd de rust te herstellen. Maar vooral de
heren van OVVO De Kroon gingen feller en feller spelen en daar had VALTO geen antwoord op. Alle wissels
waren als dame ingezet, waardoor verder wisselen ook geen soelaas bood. In dit geweld wist Mieke nog te
scoren 3-4. Volgens haar zelf te dichtbij voor een schot en te ver weg voor een korte kans (hoe noemen we
dat in het korfbal?). Verder in de 2de helft kreeg de C2 en creëerde ze niet veel kansen meer. Met 2 schoten
van afstand wist OVVO De Kroon op 5-4 te komen en de wedstrijd te beslissen.
Er had echt meer ingezeten, maar helaas het mocht niet zo zijn. De terugreis naar de Lier werd
aangevangen en met veel gezang werd het verlies verwerkt . Let it gooooooooo
De interim-coaches

IJsselvogels - VALTO C5
We gingen om puntjes te pakken naar Moordrecht.. nadat de scheidsrechter iedereen had gecheckt op
oorbellen, lange nagels en spelerskaarten gingen we moeizaam van start!
Het was een ongecontroleerde chaos.. ballen kwamen niet aan en wisten in de eerste helft maar 1x door de
mand te vallen door Martien.
Ruststand 5-1
In de rust even wat peptalk en ananas en toen ging het opeens lopen.. leuk om te zien dat de koppies niet
gingen hangen en iedereen er vol voor ging!!
Tess, Robin, Levi en Iris wisten te scoren..
Eindstand 12-5
Volgende week revanche 💪
Tot dan, Groetjes Tess & Hèlen

VALTO D3 (zaterdag 18 januari)
De D3 had zaterdag eindelijk weer een wedstrijd op het programma. Ze kwamen thuis uit tegen de
Delftenaren Excelsior D2. Ze waren gemiddeld een kop kleiner dan ons maar wel heel snel. Uiteindelijk heeft
de D3 gelijk gespeeld met een eindstand van 4-4.
Mvgr Caroline de Jong
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Nieuwerkerk E3 – VALT E1
Zaterdagochtend vertrokken we richting Nieuwerkerk a/d IJssel. Eerder hebben we tegen dit team thuis
gespeeld en werd het 17-3, maar nooit je tegenstander onderschatten....
De wedstrijd ging goed van start. Ze hadden veel kansen tot scoren maar niet alles ging erin. Tijdens de
lange rust stond VALTO met 5-0 voor. De laatste 2x 10 minuten glipte Nieuwerkerk er een paar keer
doorheen maar gelukkig wist VALTO er ook nog meerdere te scoren.
Eindstand 14-3 voor VALTO! Volgende week staat er een spannende wedstrijd tegen ODO op het
programma, de nr. 2 in de poule die slechts 1 punt achter ons staan. We gaan ervoor!!!
Groetjes Marjan en Stacey

IJsselvogels F1 - VALTO F1
Een relatief vroege start en een relatief verre reis voor de F1 vandaag, naar Moordrecht voor een wedstrijd
tegen IJsselvogels F1. Deze ploeg stond vlak boven ons, dus er waren zeker kansen! We hadden al twee
keer nét aan verloren met één punt verschil en ook één keer gelijk gespeeld. Het gaat steeds iets beter en
als we uitgeslapen zijn, dan lukt het vaak heel goed. Vorige week konden we nog lang mee met koploper
Achilles, maar in het laatste kwart konden we het niet meer bijhouden.
Afgelopen zaterdag dus tegen IJsselvogels waar we, na een aantal missers van de tegenstander, op 0-1
voor kwamen. Het werd gelijk en daarna weer een voorsprong. En een nog iets grotere voorsprong, alleen
jammer dat de tegenstander toch weer terugkwam op 3-4. En zo bleef het spannend, ook in de tweede helft.
Gelukkig bleven we goed spelen en onderscheppen. Het werd uiteindelijk 5-7 en ook de strafworpen hebben
we gewonnen (dat lukt iedere wedstrijd wel goed trouwens). Met iets lekkers mee in de auto gingen we weer
naar De Lier. Daar moesten we nog even wachten en mochten in de laatste wedstrijd oplopen bij VALTO 1.
Dat was erg gaaf en we hebben onze grote voorbeelden vanaf de kant goed aangemoedigd. Mede daardoor
wisten ze, ook in een spannende wedstrijd, te winnen met 19-18. Dubbel feest dus!
Tot volgende week!
Kalle

De Bijblijver, 27 januari 2020

11

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Melior Jeugdweekend 2020
Ook in 2020 gaan we weer gezellig met onze jeugdleden op Melior Jeugdkamp! Vorig jaar
hebben we i.v.m. het NK dat werd georganiseerd bij ons op de vereniging, ervoor gekozen
om het jeugdkamp te verplaatsen naar mei. Aangezien we dit jaar nogmaals het NK
mogen organiseren, zal wederom het Melior Jeugdkamp plaats vinden in mei. Het
jeugdkamp zal plaatsvinden in het weekend van 1 t/m 3 mei. Zet dus alvast een groot kruis
in je agenda op deze data, want het leukste weekend van het jaar wil je niet missen!
Je kunt je inschrijven voor het Melior Jeugdkamp vanaf 20 januari op de VALTO website.
Hier kan je in de webshop een ‘ticket’ kopen en zo je plekje bemachtigen. VOL=VOL
Dit jaar gaan we het met het Melior Jeugdkamp net wat anders doen dan de afgelopen
jaren. Wat gaat er dit jaar veranderen? Vanaf dit jaar gaat de jeugd vanaf de E mee. Dit
betekent dat de E t/m de B allemaal 2 nachten mee gaan op jeugdkamp! Waarom we dit
besloten hebben? Omdat we het anders niet meer rond konden krijgen met het kamphuis
en we er toch echt achter zijn gekomen dat dit de leukste plek is voor een gaaf kamp!
Mochten hier nog vragen over zijn of over andere zaken rondom het jeugdkamp, dan
kunnen jullie een mailtje sturen naar jeuk@ckv-VALTO.nl of ons even aanspreken op de
korfbal.
Binnenkort wordt het thema van dit jaar bekend gemaakt, dus houd social media en de
bijblijver goed in de gaten voor de laatste updates!
Groetjes namens ‘t JEUK
Mark van Geest, Aileen Willemse, Esmee Binnendijk, Mandy Herbert & Max Hulsebosch

———

GEZOCHT: BUSJE VOOR JEUGDKAMP
Het Melior Jeugdkamp wordt gerealiseerd door allemaal vrijwilligers en de afgelopen jaren
hebben we ook hulp gehad van een aantal sponsoren, waar we heel blij mee zijn! We zijn
nu nog op zoek naar een busje voor onze boodschappen. Hebben jullie zelf een busje of
kennen jullie iemand van wie we een weekend een busje kunnen lenen, laat het ons
weten!
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Trainingsweekend 2020
In het weekend van vrijdag 3 april t/m maandag 6 april gaan we
weer op trainingsweekend met de senioren en A-junioren
Net als afgelopen jaar gaan we weer naar De Ginkel in het plaatsje
Leersum .
Nu organiseert ik het trainingsweekend dit jaar voor de 17e keer en
heb ik besloten om er punt achter te zetten .
Heb het altijd met heel veel plezier georganiseerd, maar nu is het
tijd voor vers bloed en nieuwe ideeën.
Want bij de 10e keer zou ik al stoppen, maar toen heb ik toch
besloten om het nog paar jaartjes te doen, Maar nu stop ik echt.
Dus het thema van het weekend wordt : G-weekend
Zorg dat je er bij bent op grote G-weekend en geef je op door een
ticket te kopen in de VALTO –webshop voor € 90,-.
Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel
Zorg voor een mooie outfit die begint met de letter G.
Groetjes het tr-comité ( Gj & Co ).

Ps: Arco Poot is er dit jaar al mee gestopt hij heeft gekozen voor zijn sport
hardlopen en gaat dat weekend een marathon lopen.
Arco bedankt voor je vele jaren inzet .
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activiteitenkalender 2019 - 2020

8 november
2019
Filmavond
D & E jeugd

15 november
2019
Valto a gogo
junior
B & C jeugd

29 november
2019
Sinterklaas
F & Kangoeroes

27 december
2019
Valto a gogo
16+

6 maart
2020
Bowlen
alle leden

27 juni
2020
Einddag
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