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VALTO 1
VALTO 2
Weidevogels 4
Achilles (Hg) 6
KVS/Maritiem 6
Avanti 5
VALTO 7
VALTO 8
Sporting Delta A2
VALTO A2
WION A2
VALTO A4
Avanti B2
Avanti B4
VALTO C1
ODO C1
VALTO C3
VALTO C5
VALTO D1
Vitesse (Ba) D2
VALTO D3
Dijkvogels D2
VALTO E1
VALTO E3
Maassluis E2
Achilles (Hg) E2
VALTO E6
VALTO E7
Albatros E7
HKV/ Eibernest F2
Nieuwerkerk F6
VALTO F4
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Vriendenschaar (H) 1
Vriendenschaar (H) 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
Maassluis 6
Korbis 4
VALTO A1
ESDO A1
VALTO A3
Korbis A2
VALTO B2
VALTO B3
KCC C1
VALTO C2
Vitesse (Ba) C2
De Meervogels C2
Olympia (S) D1
VALTO D2
ODO D1
VALTO D4
Weidevogels E1
Korbis E4
VALTO E4
VALTO E5
Avanti E5
Vitesse (Ba) E4
VALTO E8
VALTO F2
VALTO F3
Phoenix F1
1

D Boogaard J d Dekker
Matthijs Welter

Ruud Stolze
V. de Haan C Matthijsse

Rob Knuist
Máté Ridder
Thom Voskamp
Rolf Jansen
Daan van Oudheusden
Julia van der Mout

Bart van Seters

Vreeloo
Vreeloo
Rijneveen
Zuiderpark
De Blinkerd
De Viergang
Vreeloo
Vreeloo
Deltahal
Vreeloo
WION-hal
Vreeloo
De Viergang
Emerald
Vreeloo
De Hofstede
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Bongerdhal
Vreeloo
Maasdijk
Vreeloo
Vreeloo
Olympia
Zuiderpark
Vreeloo
Vreeloo
Develsteinhal
Eibernesthal
Kleine Vink
Vreeloo

Hal 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 2
Hal 2
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1 4k 1
Hal 1
Veld 1
Brehal A 4k
Hal 1
Hal 1 4k 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1 4k
Hal 1 4k 2

Opstellingen zaterdag 8 februari 2020
Valto 3, uit om 14.10 uur, vertrek 13.00 uur
Simon, Floris, Danny en Max, res: RubenK / Michael
Fleur, Inge en Myrte, res: Romy, Joyce
Valto 4, uit om 18.35 uur, vertrek 17.30 uur
Twan K, Michael, Thomas, res: Rolf
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie en Joyce
Valto 5, uit om 20.40 uur, vertrek 19.30 uur
Mark, Dennis, Hans en Frank, res: ??
Esther, Petra D, Kimberly, res: Dita
Valto 6, uit om 19.40 uur, vertrek 18.30 uur
Laurens E, Daniël, Bart V en Nick, Richard
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne, res: Marije
Valto 7, thuis om 14.25 uur, aanwezig 14.00 uur
Twan B, Rinze, Ruud en Vincent H, res: MarcoS
Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella
Valto 8, thuis om 15.35 uur, aanwezig 15.00 uur
Martin, Michiel B, Arie, Bart M, Dave en Marco S
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne, res: Hellen
Valto 9, vrij

Uitslagen zaterdag 1 februari 2020
Swift (M) 1
Refleks 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
Meervogels 6
VEO 6
VALTO A1
Meervogels A2
KOAG A2
VALTO A4
Refleks B1
VALTO B2
VALTO B3
ONDO (G) C1
VALTO C2

-

VALTO 1
VALTO 2
Excelsior 5
Excelsior 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 C1
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34 - 27
15 - 17
22 - 15
7 - 20
14 - 13
11 - 13
21 - 14
22 - 22
16 - 15
12 - 18
15 - 14
10 - 5
7 - 22
8 - 15
6-9
11 - 12
8-9

KCR C4
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

2

-

VALTO C4
VALTO D1
ONDO (G) D5
VALTO D3
Avanti D5
VALTO E1
Korbis E2
VALTO E3
WION E1
IJselvogels E3
VALTO E6
VALTO E7
Maassluis E6
VALTO F1
Nikantes F1
VALTO F4

4-3
8-5
10 - 3
6-5
21 - 0
4-5
6-6
15 - 8
3 - 15
3 - 10
6 - 17
1-7
4-0
11 - 8
8-8
5-4

Nabeschouwingen TC
VALTO A1 moest deze zaterdag winnen om nog enigszins aansluiting te houden bij de middenmoot. Uit
werd er met 1 punt verschil verloren van PKC A2. Nu pakte VALTO gedurende de wedstrijd een voorsprong
van 4 punten. Toen brak er een periode aan waarin VALTO slecht tot scoren kwam waardoor PKC weer
gevaarlijk dichtbij kwam. Gelukkig kwam de teller van de klok op 0 bij een stand op het scorebord van 16-15.
Helaas wist Tilburg punten te pakken tegen ONDO waardoor het gat met de nummer 5 en 6 nu 4 is.
Komende zaterdag speelt de A1 tegen Sporting Delta A2 die nog puntloos onderaan staan. Deze wedstrijd
moet gewonnen worden en dit moet ook echt wel mogelijk zijn.
Maakte VALTO A2 het thuis tegen Meervogels nog spannend door met slechts 1 punt verschil te winnen, dit
keer was zege ruimer. Er werd met 12-18 gewonnen. De A2 staat nu redelijk stevig in de middenmoot.
Komende zaterdag wordt er tegen ESDO A1 gespeeld. Uit werd hier nipt van gewonnen. Hopelijk komende
week ook weer een ruimere zege!
VALTO A3 ging op bezoek bij KOAG A2, de koploper uit de poule en kreeg een oude bekende als
scheidsrechter: good old Kevin! VALTO speelde een goede wedstrijd waarbij de verwachting dat we eraf
geschoten zouden worden niet uitkwam. VALTO wist goed bij te blijven maar verloor uiteindelijk met 15-14.
Komende zaterdag speelt de A3 tegen WION A2 die nog puntloos onderaan staan. Thuis werd hier 17-12
van gewonnen.
VALTO A4 speelde thuis tegen Avanti A4. Uit werd dit een monsterscore: 11-21. Deze keer wat minder
doelpunten maar wel een prima winst: 10-5. Komende zaterdag speelt de A4 tegen Korbis A2, de nummer
laatst uit de poule.
VALTO B1 sloot de korfbalzaterdag in de Schilp af nadat VALTO 2 daar eerder op de middag hele
belangrijke punten gehaald had. Koploper VALTO speelde tegen nummer laatst Refleks. De eerste aanval
van Refleks was meteen raak waardoor VALTO achter kwam te staan. Dat was gelijk het enige moment in
de wedstrijd. Aan het begin was het lastig om te korf te vinden maar gedurende de wedstrijd vlogen de
doelpunten er toch vrij eenvoudig in. Er werd met 7-22 gewonnen. Concurrent HKV verloor haar wedstrijd
waardoor VALTO nu 5 punten los staat en de weg naar het kampioenschap vrij lijkt te liggen. Komende
zaterdag is de B1 vrij.
VALTO B2 speelde voor de vierde keer dit seizoen tegen ODO B1. Nog niet eerder wist VALTO in deze
burenstrijd te winnen. De eerste helft kon VALTO goed meekomen maar de tweede helft was ODO, zeker op
het afstandschot, een stuk zuiverder dan VALTO en sloeg zo toch een behoorlijk gat in de score. Er werd
met 8-15 verloren. Komende zaterdag speelt de B2 tegen Avanti B2. Thuis werd er 9-14 verloren.
Koploper VALTO B3 speelde tegen de nummer 2 ALO B2. Uit wist VALTO nog met 4-7 te winnen, nu was
het Alo die met 6-9 de wedstrijd won. Gelukkig had ALO eerder al punten gemorst dus staat VALTO nog
steeds 2 punten los. Komende zaterdag wordt er tegen Avanti gespeeld waar thuis 14-7 van gewonnen
werd.
VALTO C1 mocht aan het einde van de middag pas het veld in om tegen ONDO C1 te spelen. Thuis was dat
een spannende wedstrijd die VALTO nipt wist te winnen. Ook uit was het spannend tot het laatst en weer
wist VALTO nipt te winnen. Het werd 11-12. Hierdoor staat VALTO op een nette 5e plaats met 8 punten en is
de degradatiezone ver weg. Komende zaterdag komt KCC C1 op bezoek. Zij staan nog puntloos onderaan.
Winst moet hier dus zeker mogelijk zijn voor onze C1.
Nog een uitslag met een nipt verschil.
VALTO C2 trok echter aan het kortste eind. Drie minuten voor tijd stond er nog een gelijke stand op het
scorebord maar helaas wist koploper Excelsior toch nog een winnende te scoren en zo zonder puntverlies te
blijven. Wel een knappe prestatie van VALTO om zich dicht bij te blijven. Komende zaterdag gaat de C2 op
bezoek in Maasland om tegen ODO C1 te spelen. Thuis werd hier 6-5 van gewonnen.
VALTO C3 was vrij. Komende zaterdag spelen zij thuis tegen Vitesse C2 waar uit 10-3 van verloren werd.
VALTO C4 speelde uit tegen KCR C4, de koploper uit de poule. Thuis werd dik verloren van deze ploeg
maar dit keer stond er een andere C4 die tot vlak voor tijd KCR onder zich had. Helaas trok KCR een
eindsprint en wist alsnog met 4-3 te winnen. Komende zaterdag is de C4 vrij.
VALTO C5 had geen wedstrijd omdat IJsselvogels geen team op de been kon krijgen. Komende zaterdag
spelen ze thuis tegen Meervogels, de nummer 2 uit de poule.
VALTO D1 ging op bezoek bij KCR. Na twee verliespartijen achter elkaar wilde het ook deze week niet
lukken. Thuis was het ook een lastige wedstrijd tegen KCR waarin VALTO pas in de tweede helft KCR
achter zich kon laten. Nu was het KCR die de wedstrijd won met 8-5. Komende zaterdag spelen jullie tegen
Olympia D1. Een wedstrijd die zeker gewonnen moet kunnen worden, maar dan moeten er wel meer dan 5
doelpunten gescoord gaan worden.
VALTO D2 speelde tegen ONDO D5. De eerste wedstrijd werd met 16-2 gewonnen en ook dit keer was
VALTO de bovenliggende partij. VALTO was zo veel beter dat het spel een beetje inzakte. Uiteindelijk toch
nog een ruime winst: 10-3. Volgende week een belangrijke wedstrijd, uit bij Vitesse. Beide ploegen hebben
tot nu toe pas 1 wedstrijd verloren.
VALTO D3 speelde uit bij Meervogels. Binnen no time stond de D3 4-0 achter. Tien minuten voor tijd ging de
D3 opeens korfballen en kwam de einduitslag op 6-5. Helaas was de wedstrijd dus iets te kort voor de
inhaalrace. Volgende week wordt er gespeeld tegen de ongeslagen koploper Odo.
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Koploper VALTO D4 speelde tegen de nummer een-na-laatst Avanti D5. Uit werd hier 5-13 van gewonnen
maar de D4 liet even zien wat zij het afgelopen zaalseizoen bij geleerd hebben en maakte er dit keer 21-0
van! De D4 gaat nog steeds fier aan kop in de poule en speelt komende zaterdag tegen Dijkvogels D2 die op
nummer 4 staan.

Van de TC
Voor VALTO 1 was deze week bewogen. Maandag zat het zonder
trainer/coach, dinsdag stond Johan van der Meer voor de groep en
woensdag en zaterdag was het Thorwald de Roo die de honeurs
waarnan. Geen ideale situatie, maar we hebben vanuit de TC het
gevoel gehad dat dit de minst slechte beslissing is geweest. Het is nooit
leuk en ook helemaal niet des VALTO’s om eerder dan gepland
afscheid te nemen, dus naam van mij aan dat we het in dit geval ook
liever anders gezien hadden. Na een aantal goede gesprekken met de
groep en de interim-trainers, is iedereen er weer vol voor gegaan, met een klein uitje naar De Naald
tussendoor. Helaas daar geen prijs, maar wel voldoende afwisseling tussen plezier en keihard werken om de
zaterdag erop en de wedstrijden erna vol te gaan voor het beste resultaat. Dat was uiteindelijk tegen Swift
niet mogelijk, maar met een verschil van 7 zijn we niet weggespeeld en staan de neuzen dezelfde kant op.
Op naar de volgende wedstrijd, tegen Vriendenschaar, een ploeg binnen handbereik en waar thuis in de
Vreeloohal winst zeker mogelijk is.
Voor VALTO 2 een zeer belangrijke wedstrijd en hoewel het knokken was voor iedere bal, wierp dat zijn
vruchten af en wonnen de reserves met twee punten verschil. Een mooie 17-19 was voldoende om ook in
onderling resultaat de tegenstander voor te blijven. VALTO A1 wist knap te winnen van PKC A2, maar heeft
door het verlies van ONDO A1 bij Tilburg A1 nog een lange weg te gaan. VALTO B1 gaat steeds zekerder
naar die eerste plaats toe, die toegang geeft tot het eindtoernooi voor B 1e klasse teams in … misschien wel
De Lier! De C1 tenslotte wist te winnen van ONDO C1, knap om je zo staande te houden in de hoofdklasse!
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!
Cursussen
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
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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

Even voorstellen! Team van de week VALTO D1
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Jonne, Anouk, Isis, Sara, Danique, Frenk, Toon, Justin en Bram
Wie zijn de trainers/coaches?
Martijn en Sheila
Wat kan dit team erg goed?
Lachen, het maken van doelpunten,
winnen, diepe ballen gooien en we gaan
steeds beter naar elkaars kansen kijken.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Het verdedigen van doorlopen en
voorverdedigen vinden we nog wel een
beetje lastig.
Het leukste wat we dit seizoen
meegemaakt hebben is?
Wij kunnen eigenlijk niet kiezen, we
hebben namelijk al heel wat leuke dingen
meegemaakt. Op het veld zijn we ongeslagen kampioen geworden. Met kerst hebben wij gezellig gedobbeld
met het team en wat ook wel heel gaaf was, was het oplopen met GroenGeel 1 bij Fortuna op 25 januari.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
Wij spelen om 12:15 thuis tegen Olympia D1. Vorige wedstrijd was niet zo spannend, dus als we ze niet
onderschatten, moeten de punten in De Lier blijven.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Martijn en Sheila onze coaches, Nikki S en Ron uit het 2e en van Fortuna Daan Preuninger.
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Het oplopen met onze coach Martijn (dat wordt nog een hele strijd, wie er met Martijn mag J) en het
aanmoedigen met de trommels.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 2 zaterdag?
Wij denken dat VALTO 2 gaat winnen met 24-18!
Wat zou het team willen leren van Thijs, Ron en Pieter die langs komen op de training?
Wij willen graag beter leren voorverdedigen, leuke trucjes leren en snel overgooien.
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Even voorstellen! Team van de week VALTO E2
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Dieke, Jet, Jill, Lieke, Bas en Daan
Wie zijn d e trainers/coaches?
Laura en Bas
Wat kan dit team erg goed?
De E2 is goed in het zoeken naar kansen. Er wordt met z’n allen afgevangen en gekeken wie er vrij staat.
Zeker vanuit de counter is de E2 erg gevaarlijk.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Ze vinden het af en toe nog moeilijk om een hele wedstrijd lang te concentreren op hun tegenstander. Maar
daar wordt zeker hard aan gewerkt en het gaat steeds beter.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
Het teamuitje met sinterkerst & nieuw. We zijn gezellig wezen bowlen.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
We zijn zaterdag zelf vrij. Maar volgende week moeten we tegen Nieuwerkerk E2. De vorige keer waren ze
ons het laatste stuk van de wedstrijd net te slim af, maar deze keer gaan we er alles aan doen dat de punten
naar VALTO gaan.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Thom en Zané, omdat ze mooie goals maken.
Wat vinden jullie het leukste aan team van de week zijn?
Het oplopen met de spelers van VALTO 1.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 26-25
Wat zou het team willen leren van Nikki die langs komt op de training?
Het team wil graag leren om op 1 been te schieten en oefenen met strafworpen en doorlopen.
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Even voorstellen! Team van de week VALTO E5
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Duncan, Jaylon, Jade, Fiene, Lizzy, Tiffany.
Wie zijn de trainers/coaches?
Gerard Verbraeken
Wat kan dit team erg goed?
Samen spelen.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Overgooien en snelle omschakeling.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
Dat we 2 x achter elkaar gewonnen hebben.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
We moeten tegen Achilles E2, als we een goed spel spelen dan kunnen we wel winnen.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Maaike Ridder en Thom Voskamp.
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Het mee oplopen en het aanmoedigen.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
Wij denken dat VALTO 1 gaat winnen met 22-17
Wat zou het team willen leren van Nikki die langs komen op de training?
Snelle aanval en omschakeling.

De Bijblijver, 3 februari 2020

7

complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Sportgala Westland
Afgelopen donderdag vond het Sportgala plaats in Westland Theater De Naald in Naaldwijk. Voor mij toch
wel een bijzondere avond omdat ik een van de genomineerden was in de categorie Sportvrijwilliger van
2019. Dit is een publieksprijs waardoor middels een stemming bepaald wordt wie deze prijs wint. Helaas
waren er niet voldoende stemmen voor mij om de prijs in ontvangst te mogen nemen. Achteraf hoorden we
dat het echt een close call was en dat er dus net niet genoeg stemmen waren om op het podium mijn goed
voorbereide speech te mogen houden. Daarom hieronder een deel van mijn (omgebouwde) speech om toch
een woord van dank uit brengen.
Allereerst is het natuurlijk geweldig dat ik genomineerd ben door VALTO voor wat ik doe voor de club, maar
wat ik doe is zeker niet uniek. Als ik om mij heen kijk bij VALTO zie ik zo veel mensen die heel veel voor de
club doen. Vrijwilligers die meerdere keren per week maar soms ook dagelijks, bezig zijn met en voor
VALTO.Dat is ook gelijk wel het mooie aan het verenigingsleven: met elkaar houdt je namelijk een
sportvereniging bloeiend, met elkaar houden wij VALTO bloeiend. Je doet iets voor een ander en
tegelijkertijd leer je daar zelf ook weer van.
Zoals hierboven al geschreven wil ik VALTO uiteraard bedanken voor de nominatie. Maar daarnaast
wil ik ze ook bedanken voor de kans die ik krijg om te doen wat ik leuk vind om te doen. Bedankt
voor het vertrouwen wat ik kreeg om het afgelopen jaar en het komend jaar het NK op te pakken.
Bedankt voor de gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid die er is binnen onze club, waar ik deel
vanuit mag maken en waar ik trots op ben.
Het laatste hele grote dankjewel gaat natuurlijk naar alle mensen die op mij gestemd hebben! Helaas was
het net niet genoeg voor de prijs, maar dat betekende ook dat ik niet met kloppend hart, zwetende handen
en trillende benen het podium op hoefde om een volle Naald toe te spreken. Zo heeft ieder nadeel ook weer
zijn voordeel!
Helaas bleek later op de avond dat ook ons vlaggenschip niet won in de categorie Beste sportploeg 2019.
Toch kunnen we met elkaar terugkijken op een leuke avond! Nogmaals bedankt voor jullie stemmen en tot
snel op het veld, weer gewoon in onze sportkleding 😉.
Marleen

Wedstrijdverslagen
VALTO selectie heeft in plaats van trainen een gala avond
Voor de VALTO selectie was het donderdagavond een bijzondere avond. De ploeg was genomineerd voor
“Westlandse sportploeg van het jaar 2019”, waarvoor er door de WOS een gala avond werd gehouden in
theater “de Naald” in Naaldwijk. Dit sportgala was wel op de vaste trainingsavond, maar hier werd een mouw
aan gepast. Alsof dit niet genoeg was in de aanloop naar de volgende belangrijke wedstrijden, vooral voor
VALTO 2, werd er begin deze week afscheid genomen van Eric Geitenbeek als hoofdcoach van onze
selectie. Hoewel de prestaties nog wel door de beugel kunnen werd toch besloten om de knoop door te
hakken. Naast de resultaten zijn er natuurlijk meer zaken die moeten kloppen om de chemie tussen team en
coach in stand te houden. Er was dus een extra plaatsje in “de Naald” vrijgekomen en laat uw razende
reporter daar graag ruimte voor vrijmaken in zijn agenda. Ik was er dus ook bij en heb, ondanks dat we
gedeeld tweede geworden zijn, genoten van de avond. De genomineerden werden op vastgestelde plaatsen
in de zaal gesitueerd, zodat zij voor de cameramensen makkelijk terug te vinden waren, als dat nodig was.
Ook werd het publiek voorbereid op de live show, wat gepaard ging met oefenen in het applaudisseren in
verschillende volumes. De staande ovatie aan het einde van de show hebben we trouwens niet geoefend. In
een wervelende show die aan elkaar gepraat werd door Rob Veenman en Jeroen Toet werden de prijzen
uitgereikt. Er waren verschillende categorieën waarin er prijzen te winnen waren. Voor de jeugd was er de
categorie “sporttalent”, waarin kogelstoter en discuswerper Ruben Rolvink de prijs wist binnen te slepen.
Andere categorieën waren Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en beste G-sporter van het jaar.
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Daarnaast werd er ook aan de vele vrijwilligers bij de sportverenigingen gedacht. Ook in de laatste categorie
“sportvrijwilliger van het jaar” was onze Marleen Slaman genomineerd. Zij is voor onze vereniging een spin in
het web die heel veel gaten dichtloopt en zich voor heel veel zaken inzet. Onze selectie was genomineerd bij
de sportploegen voor het binnen halen van het kampioenschap en de daaraan vastzittende promotie naar de
zaal overgangsklasse. Dit als nieuwe mijlpaal in de club geschiedenis en volgens mij ook als eerste korfbal
vereniging in het Westland. Dit bleek echter niet genoeg voor de jury om VALTO met de prijs naar huis te
laten terug keren. Met geduchte tegenstanders als het dames handbalteam van Quintus en de voetbalploeg
van VELO ging de prijs aan hun neus voorbij. De handbaldames acteren op Europees niveau en zijn tweede
geworden in de landelijke ere divisie, dus zijn zij toch wel de terechte winnaars geworden. Zij mogen zich
een jaar lang de beste sportploeg van Westland noemen. Dan die andere categorie waar VALTO in
genomineerd was, de sportvrijwilliger van het jaar. Deze prijs is een publieksprijs en hier hadden we dus zelf
invloed op de stemming. Ik heb mijn best gedaan en ik neem aan nog vele VALTO’ers met mij, maar het
bleek niet genoeg. Deze prijs ging uiteindelijk naar Rob van Dijk die zijn beste beentje voor zet voor
voetbalclub SV Honselersdijk. Ook hij zal ongetwijfeld heel veel voor zijn club doen en ik gun het hem van
harte, maar ik had het vooral leuk gevonden als er nu eens een sportvrijwilliger uit een andere tak van sport
uit de bus had gekomen. “Onze” Marleen moest opboksen tegen twee voetbalvrijwilligers en heeft het dus
niet gehaald, maar ook zij mag trots zijn dat ze tot de drie genomineerden hoorde. De avond werd afgesloten
met nog lang napraten onder het genot van een drankje, waarna men langzaamaan naar huis vertrok om
weer over te gaan naar de orde van de dag. Zaterdag wachtte voor VALTO 2 de belangrijke wedstrijd om de
eerste plaats in de competitie tegen de directe concurrent Refleks 2. VALTO 1 speelt zaterdag tegen Swift 1
in Middelburg en zal hun huid duur verkopen onder leiding van de interim coach Thorwald de Roo, die de
meesten van ons wel zullen kennen als de vader van. Hij heeft zijn diensten aangeboden in deze
overbruggingsfase. Als oud Fortuna 1 speler en wat trainers ervaring, hoop ik dat hij het vuurtje in de VALTO
spelersgroep weer verder weet op te stoken. Gelijk een tegenstander van formaat bij zijn debuut op de bank
naast de reservespelers van VALTO 1.
Arno van Leeuwen.

VALTO 2 pakt zwaar bevochten zege op Refleks 2
In een week waarin heel veel gebeurde bij VALTO wist het tweede team toch de punten te pakken in de
belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Nadat in goed overleg besloten was om niet langer door te gaan met Eric
Geitenbeek als trainer van onze selectie en het ziek zijn van Leon, werd er dinsdag getraind onder leiding
van Johan van der Meer. De tweede training was voor het vlaggenschip verplaatst naar de woensdagavond
in de Lentiz hal in Maasland, omdat donderdagavond de uitreiking was van de Westlandse sportploeg van
het jaar. De training op woensdag werd verzorgd door Thorwald de Roo die de komende periode de
honneurs van Eric zal waarnemen.
Voor VALTO 2 was het vandaag de dag van de waarheid voor wat betreft de koppositie in de competitie. Het
was vandaag er op of er onder tegen Refleks 2, waar in de thuiswedstrijd onnodig van werd verloren in de
slotseconden van de wedstrijd. In de volgende wedstrijden had VALTO nog een keer een puntje gemorst,
waardoor we één punt achter het Rijswijkse Refleks stonden. Zij hadden hun wedstrijd tegen KZ/Thermo4U
4 in Koog aan de Zaan verloren, maar bleven daarmee wel koploper. Om alles in eigen hand te houden
moest VALTO dus winnen vandaag en dan nog het liefst met minimaal twee verschil voor het onderling
resultaat. Onder leiding van scheidsrechter Eijke startte de wedstrijd, waarin de thuisploeg uit de
startblokken schoot. Binnen vijf minuten hadden zij een 3-0 voorsprong op het scorebord staan. Lisa opende
voor ons de score, maar we bleven nog even achter de feiten aan lopen. Refleks liep verder uit naar 5-1
toen Thijs na tien minuten het tweede VALTO doelpunt scoorde. Direct daarna scoorde Ruben de 5-3 en
leek VALTO de aansluiting weer te krijgen. Helaas werd er in de verdediging een overtreding gemaakt waar
een vrije bal het gevolg van was. Deze wist Refleks binnen te schieten en de marge weer iets te vergroten.
De volgende vijf minuten zou de Lierse verdediging geen fouten maken en konden we meerdere aanvallen
zoeken naar een doelpunt. Het was Martijn die halverwege de eerste helft de stand op 6-4 zette en niet veel
later was zijn broer Thijs ook weer trefzeker met zijn onderhandse poging. De aansluiting was gerealiseerd
en de thuisploeg voelde de druk opgevoerd worden. Met een handig uitgelokte strafworp wisten zij zich weer
wat meer lucht te geven, maar VALTO kwam steeds beter in de wedstrijd te zitten. Met nog vijf minuten op
de klok wist Pieter ons weer op gelijke hoogte te brengen bij 7-7. Even later wist Ruben ons voor het eerst
op voorsprong te zetten, maar de ruststand werd door de thuisploeg op het bord gezet. Zij wisten in de
slotseconden weer de gelijkmaker te scoren, zodat we bij 8-8 de kleedkamers opzochten.
Na deze spannende eerste helft, waarin pittige duels uitgevochten werden, stonden er dus nog dertig
spannende minuten op het programma. Het was er ook voor de thuisploeg alles aan gelegen om de
overwinning binnen te hengelen, want ook zij willen graag promoveren en hebben wel zin in een feestje.
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De duels werden dan ook in de tweede helft zo nodig nog feller. VALTO kwam het scherpst uit de
kleedkamer en wist met de doelpunten van Lisanne en Pieter de eerste voorsprong van twee punten voor
VALTO op het bord te zetten. Lang konden we hier echter niet van genieten, want drie minuten later stond er
weer een 11-10 voorsprong voor Refleks op het bord en moest VALTO weer in de achtervolging. We hielden
echter de lijntjes nu kort en wisten met het doelpunt van Vera weer op gelijke hoogte te komen. De
thuisploeg was intussen al begonnen met verse spelers inbrengen in een poging het verschil weer te maken.
Zij kwamen wederom weer op voorsprong, maar wederom toonde VALTO hun veerkracht. Ron was binnen
de lijnen gekomen op de plaats van Thijs die even later in het andere vak weer zou terugkeren. Ron zorgde
al snel voor de gelijkmaker en had VALTO nog een kwartier de tijd om de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Thijs zette ons weer op voorsprong door zijn vrije bal binnen te schieten, maar even later was daar weer de
gelijkmaker van de thuisploeg. Met om en om scoren werd zeven minuten voor het einde de 15-15
tussenstand bereikt en kon de wedstrijd nog alle kanten op. In navolging van de thuisploeg was ook Leon
aardig aan het wisselen geslagen en hadden we Pieter geblesseerd naar de kant zien gaan na een
kamikaze actie van zijn tegenstander. In een wanhoopspoging de bal eerder te bereiken dan Pieter zorgde
hij er voor dat Pieter helemaal uit balans raakte en zichzelf blesseerde. Pieter zijn bloeddruk liep hierbij wat
te hoog op en vertelde zijn tegenstander even wat hij ervan vond, wat de leidsman niet kon waarderen. Hij
hield Pieter een gele kaart voor, waarvan je dan hoopt dat deze niet opgeschreven wordt want er waren wel
ergere dingen gebeurd in de wedstrijd. De laatste fase van de wedstrijd zou VALTO heel volwassen spelen
en rustig op zoek gaan naar de juiste kansen. Één daarvan was voor Ron die ons vijf minuten voor het einde
weer op voorsprong zette. Een minuutje later wist Ruben met een slim kort kansje de voorsprong te
verdubbelen en kwam bij de vakwisseling Floris binnen de lijnen voor Martijn om de lengte die de thuisploeg
had ingebracht te compenseren. De verworven voorsprong zou VALTO niet meer uit handen geven. Met
goed opgezette aanvallen werd nog wel gezocht naar meer treffers, maar dit zou niet meer gebeuren. De
thuisploeg nam intussen meer risico om meer balbezit te krijgen, maar VALTO liet zich niet uit de tent
lokken. De 15-17 van Ruben vijf minuten voor tijd bleek ook de eindstand te worden, waarmee VALTO
precies aan de minimale eis voldoet om de koppositie in de poule over te nemen van Refleks 2. Een mooi
resultaat dat na deze roerige week, waarin er veel gebeurd is, onder het toeziend oog van het vlaggenschip
en onze interim coach tot stand kwam.
De late trip naar Zeeland was voor het vlaggenschip een groot avontuur met een tegenstander die de laatste
weken helemaal los gaat tegen de lager geklasseerde tegenstanders in de poule. Vooral in hun
“eigen”sporthal De Sprong lijken zij van alle hoeken raak te schieten gezien de 40-19 tegen VEO en 32-9
tegen Vriendenschaar. De laatste uitwedstrijd tegen HKV/Eibernest maakten zij er zelfs 42, dus VALTO kon
de borst nat maken. Het wedstrijd verloop moet ik u helaas schuldig blijven, want ons Fordje was nodig voor
het transport van de spelers naar Middelburg. De uitslag van 34-27 stelt mij echter niet ontevreden. We
hebben weliswaar verloren, maar om er in Middelburg 27 te scoren moet het team toch lekker in de wedstrijd
gezeten hebben. Volgende week komt KV Vriendenschaar op bezoek in de Vreeloohal, wat altijd een lastige
tegenstander voor VALTO blijkt te zijn. Misschien heeft Thorwald daar wel een oplossing voor en weet hij
samen met de spelers een strijdplan te smeden om de punten in De Lier te houden. Publiek is hierbij
natuurlijk onontbeerlijk en ik verwacht dan ook weer minimaal net zoveel publiek op de banken als in de
wedstrijd tegen Sporting Trigon.
Graag tot volgende week dus iedereen, Arno van Leeuwen.

VALTO C2 – Excelsior C1
Afgelopen zaterdag moesten we tegen de koploper. We hadden er harstikke veel zin in!!
De opstelling, aanval: Mieke, Maartje, Mette en Sanne. Als verdediging hadden we Jill, Luna, Julia, Isa
staan. We begonnen goed we scoorde gelijk de 1-0. Toen de bal naar Excelsior ging scoorde zij de 1-1.
Daarna kwam VALTO weer op voorsprong en scoorde de 2-1. Daarna scoorde Excelsior er 2 de 2-2 en de
2-3. Bij de rust stond VALTO 4-8 achter. Na een goed praatje van Mees & Floris gingen we er weer
tegenaan. We scoorden de 5-8 en de 6-8 en de 7-8 en de 8-8. De laatste paar minuten scoorde Excelsior
een doorloop waardoor we met 8-9 hebben verloren. We waren goed terug gekomen in de 2de helft. En we
gaan er volgende week weer tegen aan tegen Odo C1.
Groetjes van Jill

Valto F3- Nikantes F1
Tjonge jonge, wat maken Twan, Kjell, Lisa, Dani, Bente en Janna het toch spannend de laatste wedstrijden.
De laatste 3 wedstrijden gaan ze supergoed van start en komen op voorsprong. Zoals afgelopen zaterdag
was het na 10 minuten 3-0. In de rust was dat 4-2 geworden. De laatste 10 minuten zaten de supporters
weer op het puntje van de tribune van spanning, want het werd 6-5, 6-6, 6-7. Maar door superfanatiek te
blijven spelen werd het uiteindelijk 7-7. Toch nog een punt.
Maar wat wordt de F3 fanatiek en wat hebben ze er plezier in. En dat laten ze zien. Complimenten!
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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

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
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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!

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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