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Van de Voorzitter
Wat een genot om weer 100% voor je vereniging te kunnen geven als voorzitter. Te zien dat er van alles
wordt georganiseerd en dat de trainingen en ook wedstrijden weer zijn gestart. Een start van een nieuw
seizoen, waarin ook nog de nodige onzekerheden zullen zijn met betrekking tot corona. Helaas weten we nu
nog niet waar mogelijk een tweede golf toe zal gaan leiden binnen de korfbalsport. Wat we wel weten is dat
wij als leden en familie binnen VALTO er alles aan moeten doen, om mogelijke gevallen van corona buiten
de club te houden en ons ook zeker aan de regels zullen moeten gaan houden. Afgelopen week hebben wij
met een aantal leden gekeken en bepaald hoe wij VALTO corona proof proberen te houden. Natuurlijk valt
dit niet mee, maar wij verwachten van iedereen dan ook wel medewerking. Helaas kunnen er met de nieuwe
regelgeving slechts 18 personen tegelijk in de kantine zijn, dus eenieder die drank gehaald heeft dient via de
zijkant de kantine te verlaten zodat de volgende aan de beurt is. Tevens hetzelfde wat betreft toiletbezoek,
ga via de branddeur weer naar buiten. Helaas hebben we ook al ondervonden dat de leden dit ontzettend
lastig vinden en dus was het afgelopen donderdag na de training te druk in de villa alsmede ook
gisterenavond. Dit willen en moeten we voorkomen alvorens iemand de kantine moet gaan sluiten vanwege
het overtreden van deze regels. Wij verwachten dan ook de medewerking van jullie allen.
Wij, de leden zijn 1 grote familie, laten we dit dan ook met zijn allen goed oppakken en naleven, zodat we
geen sluitingen en/of covid19 besmettingen gaan krijgen binnen onze vereniging.
Met sportieve groet,
Marco Stolze voorzitter@ckv-valto.nl
06-30728817

De Bijblijver, 31 augustus 2020

1

Maandag 31 augustus
19:00

OEFENVALTO C1

-

Sporting Delta C1

Sportpark De Zwet

18:30

Woensdag 2 september
18:30

OEFENVALTO C1

-

Maassluis C1

Sportpark De Zwet

18:00

Zaterdag 5 september
15:30

HKC (Ha) 1

-

VALTO 1

14:30
17:45
16:15
14:45
12:00
17:00
14:15
13:10
11:00
14:00
12:30
11:00
13:30
15:45
11:30
10:00
13:15
10:00
12:30
12:30
12:15
09:15
11:15
10:30
11:00
10:15
09:00
10:00
11:00
09:00
12:00
09:00
09:00
09:00

KCR 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
Maassluis 5
VALTO 7
VALTO 8
Nexus 3
VALTO A1
Refleks A2
Meervogels A3
Nieuwerkerk B1
VALTO B2
VALTO B3
Excelsior B2
VALTO C1
VALTO C2
ALO C1
VALTO C4
Nieuwerkerk C3
VALTO D1
VALTO D2
VALTO D3
KVS D3
Dunas D4
VALTO D6
VALTO E1
Maassluis E2
KVS E4
VALTO E4
RWA E4
VALTO E6
Olympia F1
VALTO F2

-

VALTO 2
Refleks 5
Refleks 4
Achilles (Hg) 6
VALTO 6
ODO 5
ONDO (G) 6
VALTO 9
KZ Danaïden A1
VALTO A2
VALTO A3
VALTO B1
Phoenix B1
Fortuna B4
VALTO B4
Fortuna C1
RWA C2
VALTO C3
Twist C2
VALTO C5
KVS/Maritiem D1
Excelsior (D) D2
HKV/Ons Eibernest D1
VALTO D4
VALTO D5
De Meervogels D3
Korbis E1
VALTO E2
VALTO E3
Dijkvogels E2
VALTO E5
ALO E3
VALTO F1
Maassluis F1
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M C Blauwendraat (asr)
A. (Arjan) Roos (sr)
David van der Plicht

Youri Monrooij
Yort Haaring
Stefan Rijkaart van Cappellen

Tim Loendersloot

Boven Hardinxveld

13:30

Reyerpark KCR
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Wipperspark
De Zwet
De Zwet
Thurlede
De Zwet
Prinses Irene
Vernedesportpark
De Kleine Vink Veld
De Zwet
De Zwet
Biesland
De Zwet
De Zwet
Bosjes van Pex
De Zwet
Kleine Vink Veld
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Cas van Dijkpark
Stokroosveld (DZ)
De Zwet
De Zwet
Wipperspark
Cas van Dijkpark
De Zwet
complex Landweg
De Zwet
De Brug
De Zwet

12:30
17:15
15:45
14:15
10:30
16:30
13:45
11:40
10:00
12:30
10:30
09:30
13:00
15:15
10:00
09:30
12:45
08:30
12:00
11:00
11:45
08:45
10:45
09:00
09:30
09:45
08:30
08:30
09:30
08:30
10:30
08:30
07:30
08:30

Van de TC
Het was weer even wennen voor veel ploegen dit weekend. De eerste trainingen zijn dan wel gestart, maar
zaterdag stonden voor velen dan de eerste oefenwedstrijden gepland en dat ook nog met inachtneming van
alle corona-regels. Deze hebben we zo duidelijk mogelijk proberen te maken op ons complex en jullie
hebben ze als het goed is ook in per mail gehad of in de app.
En ze zijn ook altijd hier te vinden: https://ckv-valto.nl/nieuws/corona/.
De jeugd mocht veelal in kleine toernooitje spelen, de groten deden het met één wedstrijd. Of geen
wedstrijd, want als een deel van de ploeg van de tegenstander getest moet worden, dan gooit ook hier
corona roet in het eten. Het geeft maar weer aan dat we voorzichtig moeten zijn. Niet alleen langs de velden
en in de kantine, maar ook in het dagelijks leven. Als we willen blijven sporten, dan zullen we er met elkaar
aan moeten werken. Anders verwacht ik dat alle inhaalweekenden gebruikt mogen gaan worden of erger,
met alle consequenties van dien.
Bij de junioren en senioren zijn de selecties achter de rug en zij hebben afgelopen zaterdag in de nieuwe
samenstellingen kunnen oefenen. Niet altijd, want hier en daar hebben we blessuregevallen, wat een
seizoensstart voor sommigen wel zuur maakt. Voor alle spelers die kortere of langere tijd aan de kant
moeten starten: veel sterkte! Voor alle fitte spelers, blijf vooral fit! Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus
zorg voor goed goede schoenen, eventueel met braces. Blijf niet doorlopen met een pijntje, maar zoek
advies bij de huisarts of fysio (onze partner hierin is AdFysio).

Nieuwe regels
M.i.v. dit seizoen wijzigen er een aantal spelregels. Hieronder een korte samenvatting/opsomming. Mocht je
alles na willen lezen, dan kun je de link aanklikken.
•
•
•
•
•

Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal. Het
gaat hierbij om degene die de doelkans ontnomen wordt. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als
waar de overtreding op gemaakt wordt.
Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De
opgooibal is afgeschaft.
Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt.
Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere
deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank
zijn
Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

Zie voor meer informatie: https://www.knkv.nl/spelregels.

Competitieprogramma
Ook het competitieschema staat online. Bekijk alvast even goed wanneer jouw wedstrijden zijn of die van je
kinderen. Kun je een keer niet spelen en weet je dat nu al? Geef dat dan door aan de coach of voor de
senioren aan Petra (wsv@ckv-valto.nl).

Trainingen
Het trainingsschema staat hieronder. We hebben die weer iets moeten aanpassen door veranderingen in
teams.
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Vacatures
Voor dit 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 – Wie wil deze leuke, jonge talentvolle groep begeleiden?
• VALTO 4 – trainer / coach – Trainen dinsdag samen met VALTO 3, maar zoeken voor donderdag en
zaterdag nog een trainer/coach. Wie voelt zich geroepen?
• VALTO B3 – coach
• VALTO D4 – trainer – maandag en dinsdag
• VALTO C5 – coach – samen met Jesper
• VALTO D6 – trainer – maandag en donderdag
• 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!

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.
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

Barschema
Zaterdag 5 september
08.15-12.00
11.00-14.00
12.00-15.00
15.00-18.00
17.30-20.30

2
1
2
2
2

Agnes Lansbergen
Wendy van de Meijs
Janine Krapels
Annemarie Schenkeveld
VALTO 10

Corine Vreugdenhil
Lisette van Vliet
Claudia Voorn
VALTO 10

Zaterdag 12 september
08.15-12.00
12.00- 15.00
15.00-18.00
18.00-20.30

3
3
3
4

Marielle Ridder
Ciska de Koning
Dita Poot
VALTO 9

Inge Scholtes
Liesbeth van Wingerden
Margriet van de Berg
VALTO 9

Groeten Inge Scholtes
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Sandra Volkering
Coby van de Kruijk
Nico Kolenbrander
VALTO 9

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

Schoonmaken Villa
Het seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
04/9
D1
11/9
D2
18/9
D3
25/9
D4
2/10
D5
9/10
D6
16/10 C1
23/10 C2
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Westrijdverslagen
Oefenwedstrijden weer voorbij…. keuzes weer gemaakt.
Deze week zijn er weer een tweetal oefenwedstrijden gespeeld door de selectie teams. Als nieuwe trainers
waren Mark en Ronald donderdagavond bij CKC Excelsior nog volop aan het selecteren. De teams speelden
in verschillende samenstellingen om de koppels te bekijken en te testen. Grote afwezige was Zané, hoewel
ze wel langs de lijn zat is het inmiddels duidelijk wat er is mis gegaan tijdens de training. Na het onderzoek
werd bevestigd waar al voor gevreesd werd, namelijk een afgescheurde kruisband. Zané zal dus dit seizoen
vooral vanaf de bank haar ploeggenoten aanmoedigen en steunen in de strijd om de punten. De
aanvoerdersband zal zij dus overdragen aan een nog nader te bepalen persoon.
Daar ondergetekende voor de wedstijd nog een feestje had, kwam ik pas aan het eind van de wedstrijd van
de tweede teams aan in Delft. Bij een blik op het scorebord dacht ik even dat deze last had van wat kapotte
lampjes, maar na een blik richting supporters langs de lijn bleek dit toch echt de bijna eindstand te zijn.
Omstanders wisten te vertellen dat de thuisploeg meer dan alleen de wind mee had en vanavond wel heel
erg makkelijk scoorden. Wij zijn nog zoekende naar de juiste samenstelling, wat dan soms tot misverstanden
binnen de lijnen leidt en het niet wil lopen zoals je zou willen. Het werd uiteindelijk veel tegen een stuk
minder, maar daar zijn het oefenwedstrijden voor. Ronald heeft weer wat huiswerk en zal intussen toch zijn
poppetjes op de plaats moeten gaan zetten. De competitie start ten slotte volgend weekend en wil je er wel
staan in Ridderkerk als er aangetreden moet worden tegen KCR 2.
Voor Mark geldt natuurlijk hetzelfde, dus werd er vanavond weer flink geëxperimenteerd met de spelers. In
de wedstrijd tegen Excelsior 1 moest iedereen zich dus weer in de kijker spelen. Na het eerste fluitsignaal
kwamen ook direct de eerste druppels naar beneden. Deze regen zou de hele wedstrijd gestaag naar
beneden komen. Hierdoor werd de bal natuurlijk lekker glad en er vlogen nogal wat ballen door de handen,
voordat deze onder controle waren. In tegenstelling tot de voorgaande wedstrijd werd dit een gelijk
opgaande wedstrijd VALTO, na de 1-0 achterstand, het voortouw nam. Na de gelijkmaker trok VALTO een
gaatje, wat in takt bleef tot Excelsior bij 6-6 weer langszij kwam. Er was intussen al een time out geweest en
na twintig minuten ook al het eerste vak bij VALTO gewisseld. De Delftenaren zijn er blijkbaar al uit wie er in
het “vlaggenschip” spelen, want zij hebben de hele wedstrijd in dezelfde samenstelling gespeeld. Er werd
uiteindelijk gerust bij een 10-9 tussenstand, wat dus nog wat spektakel voorspelde voor het tweede deel.
Zoals ik vorige week al voorspelde, zijn Excelsior en VALTO vaak erg aan elkaar gewaagt. Dat was ook nu
weer het geval. Na de rust wist VALTO de gelijkmaker te scoren, maar trok de thuisploeg toch even later een
gaatje van drie verschil. VALTO wist dit echter weer te dichten en kon de wedstrijd bij 14-14 weer alle kanten
op. Excelsior had in de slotfase echter meer geluk in de afronding, waardoor het verschil weer twee werd.
VALTO wist in de staart van de wedstrijd nog één keer de korf te vinden, voordat de scheidsrechter het
einde wedstrijd signaal liet klinken. Je kunt het geloven of niet, maar niet veel later stopte het ook weer met
regenen.
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Voor de laatste oefenwedstrijden werd zaterdag afgereisd naar Scheveningen voor een confrontatie met de
supervissen KVS/Maritiem. De poppetjes staan inmiddels op hun plaats, zodat er werd gespeeld met de
mensen die straks in de competitie voor VALTO om de punten gaan strijden. Op het mooie veld van
KVS/Maritiem werd onder het genot van een heerlijk nazomer zonnetje de wedstrijden afgewerkt. VALTO 2
wachtte in reserve hoofdklasser KVS 2 een pittige uitdaging. In het eerste bedrijf wisten zij de Scheveningers
nog goed partij te geven en de schade te beperken tot 10-7 bij rust.
De thuisploeg had in de rust blijkbaar veel tips mee gekregen voor het tweede deel, want toen ging het
rendement bij KVS aanzienlijk omhoog. Halverwege de tweede helft was het verschil opgelopen naar 16-7
toen VALTO via twee toegekende strafworpen door Ruben en Martijn weer iets terug deed. Hoewel het spel
van VALTO aanzienlijk beter was dan afgelopen donderdagavond, zou het niet lukken om deze opleving
door te zetten. KVS wist met goed uitgespeelde aanvallen het verschil uit te bouwen naar 19-9, toen Ron
weer een strafworp meekreeg. Niet veel later maakte Martijn voor ons
het eerste velddoelpunt in de tweede helft, maar KVS ging onverstoorbaar door. Met nog een paar minuten
te gaan stond er een 23-11 tussenstand op het bord en was het wel gespeeld. KVS liet de touwtjes wat
vieren en VALTO maakte dankbaar gebruik van de geboden ruimte. Dankzij de doelpunten van Ruben en
Lisanne O werd het verschil terug gebracht naar 23-13. Een prima oefenwedstrijd van VALTO 2, maar de
scherpte van voor de corona uitbraak is er nog niet helemaal. Dit zal ongetwijfeld wel goed komen, want als
het echt om de punten gaat staan de spelers toch met een andere mind set in het veld. Ben dus benieuwt
naar het resultaat van volgende week als we in Ridderkerk om 14:30 uur mogen aantreden tegen KCR 2.
Het keurcorps van Mark verschilt niet veel met dat van vorig seizoen. Alleen Frank is aan de groep
toegevoegd na zijn Zuid-Afrika avontuur en Sheila neemt de plaats van Zané in. Zij zal na haar operatie nog
een lang revalidatie traject ingaan, voordat zij weer kan gaan spelen. Tot die tijd zal zij zich vooral vanaf de
bank laten horen om haar teamgenoten te helpen. Bij het eerste team van KVS verwachtte iedereen de van
Swift overgekomen Gijs Gillissen, maar hij zat langs de kant in burger kledij en liet deze wedstrijd aan zich
voorbij gaan. Verder mistte ik een paar spelers die vorig seizoen in de zaal ons zo’n grote nederlaag
bezorgden. Er lag dus nog een appeltje te schillen voor VALTO 1, maar bovenal moest er gewoon een
goede wedstrijd neergezet worden. De eerste helft zouden de ploegen elkaar goed in evenwicht houden met
KVS steeds op een minimale voorsprong en VALTO dat steeds weer gelijk maakte. Zo stond het drie
minuten voor rust pas 6-6, maar in de slotfase naar de thee ging de thuisploeg er nog eens vol tegenaan.
Deze eindsprint bezorgden hen een 8-6 voorsprong op slag van rust, maar het was Romeé die een
chaotische situatie onder de korf benutte om de aansluiting weer te maken en er met 8-7 gerust werd.
In de rust kregen de spelers de nodige bagage mee voor de tweede helft en werd Nikki en passant ook even
gestoken door één van de vele wespen die er over het veld vlogen.
In de eerste aanval na de rust werd Thom met een overtreding van scoren gehouden, wat hem een
strafworp opleverde die hij volgens de nieuwe regels ook zelf mocht nemen. Dat deed hij in het verleden ook
altijd al, dus ervaring genoeg en werd de stand weer gelijk. VALTO zou bij aanvang van de tweede helft
gelijk het initiatief pakken en via doelpunten van
Frank en Nikki voor het eerst op voorsprong komen
deze middag. Deze voorsprong zou VALTO niet
meer uit handen geven vandaag. Wat de
thuisploeg ook probeerden, zij bleven tegen een
achterstand aankijken. Halverwege de tweede helft
stond er een 9-14 tussenstand op het bord en nam
KVS een time out. Deze leek zijn vruchten af te
werpen, want zij wisten terug te komen tot 11-14.
Ook Frank mocht zijn zelf verworven strafworp
verzilveren, maar toch kroop KVS langzaam maar
zeker dichterbij. Met nog tien minuten te gaan was
het verschil teruggelopen tot 13-15, wat de wake
up call leek te zijn voor VALTO. De aanvallen
werden weer wat rustiger opgezet en de juiste
mensen werden in stelling gebracht. Zo wist
VALTO nog driemaal de korf te vinden en wist met
strak verdedigen de thuisploeg van scoren af te houden. Zo kwam de eindstand op 13-18 te staan en lijkt
VALTO 1 klaar voor de competitie start. Dit wordt volgende week gelijk een confrontatie met één van de
kampioenskandidaten HKC 1 uit Hardinxveld-Giessendam. Zij worden getraind door oude bekende Marien
Ekelmans, die bijna alle spelers van VALTO drie seizoenen terug nog onder zijn hoede heeft gehad. Stiekem
beschikken wij ook over in side informatie dankzij Ronald. Hij zat tenslotte vorig seizoen nog bij HKC 2 op de
bank en heeft vast ook wel opgelet wat de spelers van het eerste in hun mars hebben.
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Onder hen zijn een aantal bekende namen van
spelers die op het hoogste niveau van
Nederland gespeeld hebben en nu weer terug
gekeerd zijn op het oude nest. Vorig seizoen
stonden zij halverwege de veldcompetitie
ongeslagen bovenaan en willen dat dit seizoen
natuurlijk herhalen, maar ook zij zijn maar
mensen en afhankelijk van de vorm van de dag.
Wie weet kan VALTO 1 toch nog wat potten
breken volgende week in Hardinxveld op de
sportvelden bij sporthal “Het Dok”. De wedstrijd
start om 15:30 uur en supporters zijn welkom.
Het mag natuurlijk niet te druk worden, want
dan wordt het lastig om voldoende afstand te
bewaren. Er is echter voldoende ruimte om het
veld om vanuit alle hoeken onze spelers aan te
moedige bij deze seizoensopener.
Arno van Leeuwen

VALTO C4
Zaterdag 29 augustus vertrokken wij voor ons oefentoernooi naar Excelsior Delft. Hier mochten we 2
oefenwedstrijdjes spelen. Door het druilerige weer hadden we allemaal zin om de Ikea in te rennen om daar
%
$
#
op een bed te gaan liggen. "
Ons team bestond uit: Sten, Geppe, Julia, Rick, Gwen en ik. Michelle en Lieke waren er helaas niet bij,
vandaar dat Michel, Diewertje en Tim ons team kwamen versterken.
De eerste wedstrijd wonnen we met 0-3. De tweede verloren we helaas met 10-4. Het was leuk om weer
eens een wedstrijdje te kunnen doen. Op naar de volgende!
Groetjes Elise Koole

VALTO D5
Vandaag speelden we oefenwedstrijdjes. Thuis bij VALTO.
Dit toernooi is succesvol verlopen de stand was telkens erg goed, helaas was niet iedereen er maar er
waren wel erg goede invallers het was een leuk en succesvol begin van het seizoen!
Groetjes Nora
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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

