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Van de voorzitter 
 
Afgelopen zaterdag was een mooie dag voor onze einddag. Natuurlijk was het een aangepaste dag 
vanwege Covid19. Na de laatste bui om 09:00, kon het jeugdtoernooi F t/m D beginnen. 
Ik stond zelf langs de zijlijn als Corona coördinator en genoot van het fanatisme van de deelnemers. Erg leuk 
om te zien. In de middag mocht ik zelf ook nog een balletje schieten en was na afloop tevreden over het 
resultaat. Genieten was het weer op de vereniging nu het steeds weer meer gaat bruisen en de uitdagingen 
terugkeren op en langs het veld de gezelligheid weer terugkeert. Lastig is en blijft het echter wel om de 1 ½ 
meter te handhaven, we willen zeker geen politieagent spelen, maar hebben ons aan regels te houden. We 
zien zeg maar na het melden op het terras dat na een aantal minuten men toch uit automatisme weer naar 
elkaar toe kruipt. Overall hulde aan het AC voor het in elkaar zetten voor zo’n moeilijke einddag, ook voor 
hun is het lastig om handen en voeten te geven aan deze rare aparte tijden. 
 
Spannend is het ook geweest na het bekendmaken van het visiedocument betreffende de toekomst van 
onze vereniging. We groeien uit ons jasje en hebben het initiatief ook in het Covid19 tijdperk aangepakt 
samen met ODIS en ‘t Loo om onze aspiraties qua ruimte uit te spreken richting Gemeente Westland. 
Duidelijk is dat we ruimte in de sporthal tekortkomen en dit al jaren een terugkerend probleem blijkt te zijn. 
Dit is als we eerlijk kijken ook zo op onze buitenvelden. Eigenlijk ontbeert het ons aan genoeg ruimte. 
Vandaar dat we met de achterbuurman Luijendijk gesproken hebben en hij heeft aangegeven dat als 
Rijkzwaan niet meer wil huren hij zijn perceel wel wil verkopen. Ook ‘t Loo zou graag een aantal banen willen 
uitbreiden vanwege hun wachtlijst van ruim 400 personen nu. 
 
In het visiedocument staan 3 varianten getekend die we aangedragen hebben bij Gemeente Westland. Dit 
zal een lange adem gaan worden, we staan pas aan het begin van de onderhandelingen. Willen jullie een 
keer een kijkje nemen in het visiedocument, schiet dan mij even aan, dan zal ik het jullie tonen en tevens 
jullie vragen willen beantwoorden. Het zijn slechts 3 varianten wat zeker nog niet definitief zal zijn. Eerst 
moeten we toestemming gaan forceren bij de Raad met een meerderheid van stemmen. Hier zal veel werk 
in gaan zitten, dus wij verwachten zeker het eerste half jaar geen nieuws te kunnen melden.  
Weet dat we strijden voor iedere meter die we extra kunnen krijgen zowel in zaal als op het veld. We weten 
dat het veld vanwege het intensieve gebruik ook eerder zal slijten. 
 
Verder wil ik eenieder een goede vakantie toewensen, geniet van de vrije dagen. Zelf gaan we als gezin ook 
slechts een week binnen Nederland op vakantie, dus wellicht tot ziens op een donderdag of zaterdag binnen 
Valto. 
 
Met sportieve groet, 
Marco Stolze 
voorzitter@ckv-valto.nl 
06-30728817 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Van de TC 
 
Het einde van een lang seizoen is daar. Lang in de zin dat we langer door zijn gegaan dan voorheen (we 
gaan zelfs nog even door), maar ook weer niet, omdat we maar een deel van beide competities hebben 
kunnen spelen. 
 
Voor ons als TC was het ook een bijzonder jaar. Het begin was als alle andere seizoenen, maar tussentijds 
hebben we beslissingen moeten nemen die lastig waren. In het begin van dit jaar het afscheid van twee 
trainers en een paar maanden later het moeten stilleggen van alle sportieve activiteiten. En dat precies in de 
drukste tijd van het seizoen voor de TC. Nieuwe indelingen maken, trainers en coaches zoeken, veld- en 
zaalruimte indelen. Dit betekende veel overleggen via Teams en dat gaat toch echt anders dan wanneer je 
fysiek bij elkaar zit. Niet even met de trainers en coaches een praatje kunnen maken, niet even met de 
vertegenwoordigers van de seniorenteams overleggen, geen wedstrijden meer op de velden en geen 
trainingen meer om te beoordelen. 
 
Gelukkig mocht de jonge jeugd op een gegeven moment weer beginnen. De eerste stapjes op ons terrein 
werden gezet, onder toeziend oog van de CoCo’s, zoals ze inmiddels worden genoemd. De Corona 
Coördinatoren die als vrijwilliger de in- en uitstroom van spelers in de gaten hielden en zorgden voor 
voldoende schoonmaakspullen (hulde!). Later werd dit uitgebreid naar de oudere jeugd en langzamerhand 
werd het drukker op de velden. De senioren mochten uiteindelijk ook weer binnen de anderhalve meter 
sporten en er werd meteen flink geoefend. Wat hadden we dat gemist. Maar wat misschien nog wel het 
meeste werd gemist waren de sociale contacten, de wedstrijden op het veld, de toeschouwers langs de lijn, 
in de kantine, op het terras. Bij de laatste oefenwedstrijden kwam dat gevoel weer terug en ik hoop dat we 
dit kunnen voortzetten aan het begin van het nieuwe seizoen. Als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid 
neemt en blijft nemen, dan zie ik het helemaal goedkomen! 
 
Over volgend seizoen gesproken, dat start alweer in de tweede week van augustus. De selectie had 
afgelopen week de aftrap met een bijeenkomst, waarin de nieuwe trainers/coaches Mark en Ronald zich 
eindelijk konden voorstellen en waarin we samen met Maurice (fysieke begeleiding) en Diana (mentale 
begeleiding) de plannen voor komend seizoen hebben toegelicht. Met Willy, Danny en Vera in de staf, zijn 
we nog wel op zoek naar een tweede teambegeleider, nu Martin na jaren trouwe dienst is gestopt. Ben jij 
diegene die onze selectie helpt te winnen? Winnen doe je namelijk met een team! 
 
Op de einddag hebben we Martin uiteraard bedankt voor de afgelopen jaren. Maar ook dank aan Kevin, 
Arnold, Rob, Johan, Thorwald en Leon voor de trainingen, wedstrijden en kampioenschappen. We hopen 
jullie allemaal weer snel langs de kant te zien! 
 
Tenslotte, lees onderstaande informatie over de vakantieperiode en het nieuwe seizoen goed door. Dan 
gaan we nu even tot rust komen om er in augustus weer vol goede moed tegenaan te gaan! 

Trainingstijden volgend seizoen 

Het is weer een hele puzzel geweest maar ook voor komend seizoen zijn de trainingstijden rond. Zoals 
bekend is er een groot tekort aan zaalruimte in De Lier. Helaas was Lentiz Maasland ook niet meer 
beschikbaar zoals afgelopen seizoen, waardoor er opnieuw gezocht moest worden naar extra zaalruimte. 
Deze is al wel gevonden maar omdat dit nog niet definitief is vastgelegd, staat dit in het schema nog als 
'extern' benoemd. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit een locatie in Naaldwijk worden. Ook door het gebrek 
aan ruimte, zullen sommige teams op twee aansluitende avonden moeten trainen, zullen trainers op andere 
avonden trainen moeten geven dan dat zij zelf trainen en zijn er teams die op het veld op een andere avond 
trainen dan in de zaal. Allemaal niet ideaal, maar volgens ons was dit toch de beste indeling.  
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Hierbij twee overzichten. Een met de trainingstijden per team bij elkaar en een met het overzicht van veld-
/zaalverdeling per avond. Zoals je kunt zien, is het zeker op het veld op sommige avonden erg druk. Dit heeft 
er mee te maken dat we zo veel mogelijk trainers training willen laten geven op de avond dat ze ook zelf 
trainen hebben. Het zal best eens passen en meten worden, maar met elkaar moeten we daar zeker 
uitkomen.  

 

VELD 

Team Dag Tijd Veld Dag Tijd Veld 
Selectie Dinsdag 20:00 - 22:00 1 Donderdag 20:00 - 22:00 1 
V3 Dinsdag 20:15 - 21:15 2 Donderdag 20:30 - 21:30 2 
V4 Dinsdag 20:15 - 21:15 2 Donderdag 19:30 - 20:30 2 
V5 & 9 Woensdag 19:30 - 20:30 2 x   
V678 Woensdag 19:30 - 20:30 1 x   
V10 Woensdag 19:30 - 20:30 1 x   

       
F&F Maandag 19:30 - 20:30 1    

       
A1 Dinsdag 19:00 - 20:15 2 Donderdag 20:00 - 21:15 2 
A2 Dinsdag 19:00 - 20:15 2 Donderdag 19:00 - 20:00 2 
A3 Maandag 19:00 - 20:00* 2 Woensdag 19:00 - 20:00 2 

       
B1 Dinsdag 19:00 - 20:00 1 Donderdag 19:00 - 20:00 1 
B2 Dinsdag 19:00 - 20:00 1 Donderdag 19:00 - 20:00 1 
B3 Maandag 18:00 - 19:00* 2 Dinsdag 18:00 - 19:00 TS 
B4 Maandag 18:00 - 19:00* 2 Dinsdag 18:00 - 19:00 TS 

       
C1 Dinsdag 18:00 - 19:00 2 Donderdag 18:30 - 19:30 2 
C2 Maandag 19:00 - 20:00 1 Dinsdag 18:00 - 19:00 2 
C3 Dinsdag 18:00 - 19:00 2 Donderdag 19:00 - 20:00 TS 
C4 Maandag 19:00 - 20:00* 2 Dinsdag 19:00 - 20:00 TS 
C5 Maandag 19:00 - 20:00* 2 Dinsdag 19:00 - 20:00 TS 
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D1 Dinsdag 18:00 - 19:00 1 Donderdag 17:30 - 18:30 2 
D2 Maandag 18:00 - 19:00 1 Dinsdag 17:00 - 18:00 1 
D3 Maandag 18:00 - 19:00 1 Dinsdag 18:00 - 19:00 1 
D4 Maandag 18:00 - 19:00 1 Dinsdag 18:00 - 19:00 1 
D5 Maandag 18:00 - 19:00 1 Donderdag 18:00 - 19:00 2 
D6 Maandag 18:00 - 19:00 1 Donderdag 18:00 - 19:00 2 

       
E1-6 Dinsdag 17:00 - 18:00 2 Donderdag 18:00 - 19:00 1 
Deel E       

       
F1-2 Dinsdag 17:00 - 18:00 1 Donderdag 18:00 - 19:00 TS 

       
*Schotuur       
TS = Tussenstuk      

 

ZAAL 

Team  Dag Tijd Hal Dag Tijd Hal 
Selectie Dinsdag 20:45 - 22:30 1ABC Donderdag 20:00 - 22:00 1ABC 
V3 Dinsdag 21:00 - 22:00 2AB Donderdag 21:15 - 22:15 2BC 
V4 Dinsdag 21:00 - 22:00 2AB Donderdag 20:15 - 21:15 2BC 
V5 & 9 Dinsdag 20:30 - 21:30 Extern x   
V678 Dinsdag 19:30 - 20:30 Extern x   
V10** Woensdag 19:30 - 20:30 Buiten x   
       
F&F Maandag 19:00 - 20:00 1C + 2A    
       
A1 Dinsdag 19:45 - 21:00 2AB Donderdag 20:00 - 21:30 2AB 
A2 Dinsdag 19:45 - 20:45 2AB Donderdag 19:00 - 20:00 2AB 
A3 Maandag 18:30 - 19:30* 2B Dinsdag 18:30 - 19:30 Extern 

       
B1 Dinsdag 18:30 - 19:30 1AB Donderdag 18:15 - 19:15 2BC 
B2 Dinsdag 18:30 - 19:30 1AB Donderdag 19:15 - 20:15 2BC 
B3 Maandag 18:30 - 19:30* 2B Dinsdag 18:30 - 19:30 1C 
B4 Maandag 18:30 - 19:30* 2B Dinsdag 18:30 - 19:30 1C 

       
C1 Maandag 18:00 - 19:00 1AB Donderdag 18:00 - 19:00 2AB 
C2 Maandag 18:00 - 19:00 1AB Dinsdag 18:00 - 19:00 2B 
C3 Dinsdag 18:00 - 19:00 2A Donderdag 17:30 - 18:15 2C 
C4 Maandag 18:30 - 19:30* 2A Dinsdag 19:00 - 19:45 2AB 
C5 Maandag 18:30 - 19:30* 2A Dinsdag 19:00 - 19:45 2AB 

       
D1 Maandag 17:30 - 18:30 2A Dinsdag 17:30 - 18:30 1ABC 
D2 Maandag 17:30 - 18:30 2B Dinsdag 17:30 - 18:30 1ABC 
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D3 Maandag 17:00 - 18:00 1ABC Dinsdag 17:30 - 18:30 1ABC 
D4 Maandag 17:00 - 18:00 1ABC Dinsdag 17:30 - 18:30 1ABC 
D5 Maandag 17:00 - 18:00 1ABC Donderdag 16:30 - 17:15 2AB 
D6 Maandag 17:00 - 18:00 1ABC Donderdag 16:30 - 17:15 2AB 

       
E1-6 Woensdag 17:00 - 18:00 2AB Donderdag 17:15 - 18:00 2AB 
Deel E    Donderdag 18:00 - 19:00 AL 

       
F1-2 Dinsdag 17:00 - 18:00 2AB Donderdag 17:00 - 18:00 AL 

       
*Schotuur       
**Uitwijk maandag 18:00 uur, hal 1C     
Extern = nader te bepalen hal in Naaldwijk     
AL = Achterlaantje      

 
Start nieuwe seizoen 

Afgelopen week waren de laatste trainingen. We hebben dit jaar langer door getraind dan andere jaren. Door 
de Corona-lock-down was het lange tijd niet mogelijk om te korfballen waardoor we het seizoen wat opgerekt 
hebben om toch nog lekker met elkaar bezig te kunnen zijn. Nu is het tijd voor een relatief korte 
korfbalvakantie. De selectie en de A1 starten in de week van 10 augustus weer met trainen. De overige 
wedstrijdsportteams, Valto 3, 4, A2, B1 en C1, starten een week later, in de week van 17 augustus. Deze 8 
teams spelen op 22 augustus een oefenwedstrijd. De rest van de teams starten vanaf 24 augustus weer met 
trainen. Zij spelen op 29 augustus een oefenwedstrijd of gaan naar het toernooi bij Excelsior. Alle 
oefenwedstrijden zijn terug te vinden op de website: https://ckv-valto.nl/competitie/programma/. 
 

Zaterdag 22 augustus 

TIJD WEDSTRIJD LOCATIE 

15:30 Valto 1 - OVVO 1 N.n.b. (Valto veld niet beschikbaar) 

14:00 Valto 2 - OVVO 2 N.n.b. (Valto veld niet beschikbaar) 

15:30 Valto 3 - OVVO 3 N.n.b. (Valto veld niet beschikbaar) 

14:00 Valto 4 - OVVO 4 N.n.b. (Valto veld niet beschikbaar) 

12:30 Valto A1 - OVVO A1 N.n.b. (Valto veld niet beschikbaar) 

11:00 Valto A2 - OVVO A2 N.n.b. (Valto veld niet beschikbaar) 

12:30 Valto B1 - OVVO B1 N.n.b. (Valto veld niet beschikbaar) 

11:00 Valto C1 - OVVO C1 N.n.b. (Valto veld niet beschikbaar) 
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Maandag 24 augustus 

TIJD WEDSTRIJD LOCATIE 

19:00 Twist 3 - Valto 3 Twist 

20:15 Twist 4 - Valto 4 Twist 

Donderdag 27 augustus 

TIJD WEDSTRIJD LOCATIE 

19:30 Excelsior 1 - Valto 1 Excelsior 

20:45 Excelsior 2 - Valto 2 Excelsior 

Zaterdag 29 augustus 

TIJD WEDSTRIJD LOCATIE 

15:30 KVS 1 - Valto 1 Cas van Dijkpark 

14:00 KVS 2 - Valto 2 Cas van Dijkpark 

13:15 Valto 3 - ONDO 3 Sportpark De Zwet 

14:00 Valto 4 - Maassluis 3 Sportpark De Zwet 

14:00 ONDO 4 - Valto 5 Juliana Sportpark 

14:30 Maassluis 5 - Valto 6 Sportpark De Zwet 

15:30 ONDO 6 - Valto 7 Juliana Sportpark 

15:50 Maassluis 6 - Valto 8 Sportpark De Zwet 

13:15 Valto 9 - Maassluis 4 Sportpark De Zwet 

12:00 IJsselvogels A1 - Valto A1 Sportlaan Moordrecht 

12:00 Valto A2 - ONDO A2 Sportpark De Zwet 

12:30 ONDO A3 - Valto A3 Sportpark De Zwet 

09:15 KCC B1 - Valto B1 Sportpark De Zwet 

08:30 Valto B2 t/m F2 - 
Excelsior 
toernooi Sportpark Biesland 

10:00 KCC C1 - Valto C1 Sportpark Schenkel 

Het hele jaarschema met speel- en vrije weekenden kun je vinden op de website https://ckv-
valto.nl/competitie/jaarschema-2020-2021/. 



HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

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
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De verwachting is dat rond 20 augustus het najaarsprogramma online komt.  

 
De zomer door! 

Hoewel afgelopen week de laatste trainingen zijn geweest, willen we het Valto-terrein toch niet helemaal in 
de zomerstand zetten. Veel mensen gaan deze zomer niet op vakantie. Ook zijn sinds kort de Corona-
maatregelen verder versoepelt waardoor onze kantine weer open mag. Dat samen met het feit dat we dit 
voorjaar weinig hebben kunnen korfballen, leek het ons goed om komende zomer 'zomeropenstelling' te 
houden. Dit houdt in dat iedereen welkom is om een balletje te komen schieten bij Valto op donderdagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur.  

Op deze momenten zal de kantine geopend zijn zodat je na je 'work-out' een verfrissing kan nuttigen, 
hopelijk in de zon op het terras! We nodigen ouders ook van harte uit om met hun (jonge) kinderen mee te 
komen om ze bijvoorbeeld te helpen bij het opzetten en opruimen van de palen en gezellig een balletje mee 
te schieten. Er zal in principe geen training verzorgd worden. Mocht je het al trainer leuk vinden om een 
training te verzorgen voor een groep spelers, schroom dan niet en meldt het ons! 
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Vacatures 

Voor komend seizoen zijn voor heel veel teams de trainers en coaches al rond. Maar zoals altijd zijn er nog 
wel een aantal gaatjes. Vind je het leuk om een actieve taak op je te nemen en zo onze spelers en met 
name onze jeugd verder te helpen, denk er dan eens over om een van onderstaande vacatures in te vullen. 
Meer informatie via ondergetekende.  

• Valto 3 - trainer / coach 
• Valto 4 - trainer / coach 
• Valto B2 - trainer / coach - donderdag en zaterdag - samen met Rianca 
• Valto B3 - coach  
• Valto D4 - trainer - maandag en dinsdag 
• Valto D6 - trainer - maandag en donderdag 
• Valto C5 - coach - samen met Jesper 
• Kangoeroes - trainer, eenmaal per 2 weken op zaterdagochtend 

Verder zijn we op zoek naar enthousiaste trainers die op maandag de training van de C45 en de B34 en A3 
willen begeleiden. Dit mag wekelijks, maar als we een grotere groep met trainers hebben, kan het ook in 
toerbeurt. Ook als je het leuk vindt om af en toe een clinic aan deze groep te geven, ben je van harte 
welkom. 

Het is niet zo dat je overal enorm veel korfbalervaring voor moet hebben. Enthousiaste ouders zijn ook van 
harte welkom om zich te melden. Met begeleiding en aanwijzingen vanuit de TC of ervaren coaches/trainers, 
komen ook zij een heel eind! 
 

Uitbreiding TC 

Naast het feit dat wij nog diverse technische vacatures hebben, kunnen we ook melden dat binnen de 
Technische Commissie uitbreiding hebben gevonden in de vorm van Twan Korteland. Hij gaat de coördinatie 
van de A en B op zich nemen. Afgelopen seizoen deed Petra dit samen met het wedstrijdsecretariaat veld 
en zaal. Petra blijft het wedstrijdsecretariaat doen. Hiermee komen we op een mooi aantal van 8 TC-ers uit 
die de volgende verantwoordelijkheden hebben: 

• Jan Jaap Elenbaas  – voorzitter en algemene zaken 
• Thom Voskamp  – scheidsrechterzaken 
• Petra Dijkstra   – wedstrijdsecretariaat 
• Mark van Geest  – coördinator wedstrijdsport V1 t/m V5 
• Frank Poot   – coördinator breedtesport V6 t/m V10 
• Twan Korteland  – coördinator A en B jeugd 
• Marleen Slaman  – coördinator C en D jeugd 
• Romy van den Berg  – coördinator E en F jeugd + Kangoeroes 

 
Opleidingen en cursussen 
 
Een nieuw seizoen biedt ook nieuwe kansen. Kansen om je verder te ontwikkelen als trainer bijvoorbeeld. 
Daarvoor willen we volgend seizoen een KT3 cursus aanbieden. Deze is voor iedereen die een KT2 cursus 
heeft gedaan. Wil je zo’n kans pakken, laat dat dan ook weten! 
 
En wil je je echt onsterfelijk maken, dan is er altijd de mogelijkheid om een scheidsrechtercursus te volgen. 
Het fluiten van wedstrijden in de buurt en soms ook onze eigen teams is leuk, leerzaam en is hard nodig om 
aan onze verplichtingen richting de bond te voldoen. 
 



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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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Dat was hem even voor nu. Mocht je vragen hebben, schroom niet te mailen of te bellen. Dat kan naar 
tc@ckv-valto.nl of naar mij op vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387. 
 
Namens de TC, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
Eindschoonmaak Villa Valto en schoonmaken volgend seizoen 

Doordat het afgelopen veldseizoen heel bijzonder is verlopen en er niet veel gebruik is gemaakt van de Villa 
hoefden er geen teams schoon te maken. Nu met de zomervakantie voor de deur zou het fijn zijn als de 
eindschoonmaak nog even kan gebeuren, zodat we dit seizoen de Villa fris en schoon kunnen achterlaten.  

Hierbij het schema voor de eindschoonmaak en ook alvast voor de start van het nieuwe seizoen. 

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 

• Vrijdag 17 juli eindschoonmaak team E1 en E2 (NB dit zijn de teams van afgelopen seizoen) 
• Vrijdag 28 augustus start schoonmaak nieuwe seizoen team B2  

 Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 Edith van Geest 

 
Alternatieve Feestweek Bradelier bij Valto 

Deze zomer wordt en is anders dan andere jaren, dit vanwege het feit dat veel vakanties anders gevierd 
gaan worden. Vele gezinnen en vrienden vieren vakantie in ons eigen land en blijven dus dichterbij. Ook de 
meeste feestweken zijn worden niet gevierd of heel aangepast.  

Zo ook bij ons in De Lier. In samenspraak met Oranje Comité De Lier, wordt het feest aangepast gevierd bij 
ons binnen het Valto-terrein. Dit hebben wij weloverwogen als bestuur goedgekeurd, temeer dit ook 
belangrijk is voor onze kas van de vereniging.  

Nu het voor het OC kort dag is, zoeken zij voor de diverse activiteiten een aantal vrijwilligers die bij 
activiteiten overdag willen helpen. Met name vrijwilligers onder de 18 jaar, vanwege de RIVM-richtlijnen. Laat 
je horen en meldt jezelf aan voor één van deze dagen en activiteiten met vrienden of vriendinnen.  

In de avond bij de horeca tijdens de avondfeesten zoekt het OC ook personeel voor achter de bar. Dit kan 
voor alle avonden zijn waar jullie je toe geroepen voelen.  

Hierbij de link waar dit mogelijk is: http://ckv-valto.nl/feestweek. 

Kort samengevat, help ons als Valto en dus ook het Oranje Comité en meld jezelf nu aan! 

Met sportieve groet, 

Marco Stolze 
voorzitter@ckv-valto.nl 
06-30728817 
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Seizoen 19-20 zit er op … 

Na lange tijd weer eens een stukje tekst van mijn hand. Door de pandemie die over de hele wereld zijn 
sporen na laat, kwam er een abrupt einde aan het korfbalseizoen en was er weinig om over te schrijven. De 
zaalcompetitie eindigde drie wedstrijden voor het einde. Erg jammer wel want de selectieteams begonnen 
net lekker op stoom te komen en de interim coaches Thorwald en Johan hadden hun strijdplan voor de 
laatste wedstijden al klaar liggen. Corona zette hier echter een streep door en ook de veldcompetitie zou niet 
meer uitgespeeld worden.  

Dit alles zorgden ervoor dat we elkaar al maanden niet meer zien en spreken. Allemaal leven we in onze 
“bubbel” om verspreiding te voorkomen. Velen hebben de afgelopen tijd de gang naar het kantoor niet 
gemaakt, maar hebben thuis gewerkt. Met het versoepelen van de regels komt het (sportieve) leven weer 
langzaam op gang. Eerst mocht de jeugd de trainingen weer hervatten en niet veel later mochten ook de 
junioren weer het veld in. Inmiddels zijn we weer allemaal aan het sporten, maar zullen we nog wel de 
anderhalve meter afstand moeten houden. Dit was voor de activiteiten commissie het sein om toch nog een 
aangepaste slotdag te organiseren. We hebben door de pandemie toch al te weinig hoogtepunten kunnen 
vieren dit seizoen. Valto 2 stond fier aan kop en was helemaal op koers om het kampioenschap binnen te 
harken. Helaas geen kolkende Vreeloohal dit keer, maar het kampioenschap is toch gehaald, nadat de 
KNKV de stand bij het staken van de competitie als eindstand heeft genomen. Dat kampioenschap is dan 
ook op deze slotdag op kleine schaal gevierd met de aanwezigen. Volgend seizoen komen dus zowel Valto 
1 als 2 uit in de overgangsklasse op het veld en in de zaal. Nu maar hopen dat we ook daadwerkelijk van 
start mogen in september.  

Vandaag was er ook nog een prijs te winnen voor de beste schutter van vandaag. ’s Morgens had de jeugd 
hun schottoernooi afgewerkt, maar het is mij onbekend wie hier als winnaar uit de bus is gekomen. Bij de 
senioren was het vanmiddag wel goed toeven op het terras. Hoewel toeschouwers eigenlijk nog niet zijn 
toegestaan, waren er naast mezelf nog een paar mensen die geen balletje schoten. Natuurlijk werd er goed 
op de onderlinge afstand gelet, wat betekende dat je gewoon wat harder moest praten om je verhalen uit te 
wisselen. 

Fijn om weer eens andere mensen te spreken dan mijn collega’s en gezinsleden. Op het veld werd intussen 
het schottoernooi afgewerkt, waarbij steeds minder deelnemers overbleven. Uit overleveringen vernam ik dat 
schottoernooien wel een beetje Ron zijn ding is. Het was dan ook niet vreemd dat hij ook vandaag weer de 
finale haalde ten koste van Thijs. De andere finalist was Twan, die na een bloedstollende strijd aan het eind 
nog gelijk stond met Laurens. De golden goal moest dus uitslag geven en deze werd door Twan gewonnen. 
Twan startte de finale als underdog tegen Ron, maar nam brutaal een 4-0 voorsprong. Ron raakt hiervan niet 
uit het lood en wist niet veel later weer op gelijke hoogte te komen. Twan hield echter een kleine voorsprong 
tot vlak voor de korfwisseling. Bij 8-9 was het Ron die voor het eerst op voorsprong kwam. Lang zou het 
echter niet duren, want Twan zorgde weer voor de gelijkmaker. 

In het tweede gedeelte bleven de kemphanen dicht bij elkaar met maximaal twee punten verschil. Twan leek 
in de laatste minuut een beslissend gaatje te slaan door weer een verschil van twee op het bord te zetten. 
Dit zijn echter de momenten dat Ron altijd op staat in de wedstrijden en ook nu wist hij wat hem te doen 
stond. Hij wist op de valreep de gelijkmaker weer te scoren, waardoor ook de finale met een golden goal 
beslist moest worden. Ron mocht het spits afbijten, maar het was Twan die als eerste doel trof. Zo was er dit 
jaar toch wel een beetje een verrassende winnaar van dit schottoernooi.  

Jan Jaap nam nog even de microfoon ter hand om de nodige officiële dingetjes af te ronden. Hij zou de 
nodige bossen bloemen uitdelen aan verschillende mensen om hen te bedanken voor hun bewezen 
diensten. Hierbij werden natuurlijk de interim-coaches ook niet vergeten en ook Kevin, die, zo gauw het weer 
mocht, bereid was de trainingen van de selectie te verzorgen werd in het zonnetje gezet. Aan het eind van 
het seizoen is het ook altijd een gewoonte dat de selectie hun staf in het zonnetje zet. Zij kunnen hun 
topprestaties neerzetten door de goede zorgen van de trainers, teambegeleiders en verzorgers. Zij zullen 
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allemaal binnenkort een bezoekje brengen aan restaurant “de Witte” aan de bordjes te zien die uitgereikt 
werden. Een mooie afsluiting van een historisch seizoen.  

De pandemie lijkt intussen langzaam maar zeker naar de achtergrond te worden gedrukt en worden de 
beperkende maatregelen steeds verder versoepeld. Laten we allemaal nog even vol houden en hopen dat 
we dan in september weer met de veldcompetitie kunnen starten. De poule-indeling is dezelfde als vorig 
seizoen en zullen we zien wat de wijzigingen in de teams met de resultaten gaat doen. Bij Valto staan er 
twee nieuwe trainers voor de groep en is er aanwas uit de junioren. Daarnaast sluit Frank ook weer aan bij 
de selectie na zijn Afrika-avontuur.  

Het gaat dus vast weer een leuk seizoen worden, waarin Valto 1 en 2 als eerste doel weer zullen gaan 
spelen voor een plek in de middenmoot.  

Geniet tot het zover is allemaal van je vrije tijd en blijf gezond. Als het allemaal goed blijft gaan zien we 
elkaar dan bij de aanvang van het seizoen weer.  

Fijne vakantie en wellicht zien we elkaar bij de oefenwedstrijden.  

Arno van Leeuwen.  

 

 




