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Wat gaat het snel
Meteen maar even een nuancering, want dit stukje is geen klaagzang over hoe veel beter het vroeger was,
maar vooral een constatering, dat de tijd soms vliegt en voordat je het door hebt, je een kwart eeuw verder
bent.
VALTO A-selectie, het moet seizoen 1994/1995 geweest zijn, maar het kan net zo goed een jaar eerder
geweest zijn. We kregen voor het eerst een sponsorshirt en waren de eerste jeugdselectie binnen VALTO
die een betaalde trainer voor de groep kreeg. Niet zonder resultaat. Minimaal 3 kampioenschappen het
eerste jaar. En een vriendschap met de trainer was geboren. Een paar jaar later stond diezelfde trainer voor
de VALTO senioren selectie en ook daar volgde weer een kampioenschap, het laatste op het oude veld aan
het kanaal, de eerste in een reeks promoties die hebben geleid tot waar we nu staan.
Afgelopen zaterdag hebben we die vriendschap nog maar eens gevierd, samen met de 50e verjaardag van
de trainer. Wat gaat de tijd toch snel. We zien onszelf nog zo lopen, met grote noppen onder de schoenen,
in echt gras, van drie naar twee vakken een paar jaar er voor en ons leven nog voor ons. Het was een mooie
tijd, waarin korfbal een grote rol speelde. Op sportief, maar zeker ook op sociaal gebied. Ik keek
zaterdagmorgen met enige jaloezie naar de A-jeugd. Spelen, winnen, lachen, genieten. En dat is waar het
om gaat. Voor je het weet ben je 25 jaar verder en hoop ik dat je kunt terugkijken op een zeer bijzondere en
fijne tijd, net als dat wij die zaterdagavond hebben gedaan.
De tijd gaat snel. Ook dit jaar weer. Veld, zaal, veld. De zon was er niet altijd, maar we staan er weer wel.
Laat dan echte lenteweer maar komen, we zijn klaar voor het laatste deel van de competitie. Met een nieuw
team, VALTO F5 is aan de lijst toegevoegd zag ik. De overige jeugdteams heb ik afgelopen zaterdag voor
het grootste deel aan het werk gezien tijdens hun oefenpotjes. Wat een mooi gezicht om al die kleine en
grotere sporters op de velden te zien. En daarna in en om de kantine. Het leven komt in de Villa weer op
gang, waarbij ik veel complimenten kreeg (en terecht) over de aanpassingen die we hebben gedaan. Hij ligt
er weer mooi bij!
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En ook het veld. Met de twee nieuwe dug-outs is er weer een wens in vervulling gegaan. Onder andere
gefinancierd met een aantal acties. Verderop in de Bijblijver staat daar meer over verteld. Dat acties
belangrijk zijn voor een vereniging, is wel duidelijk. Een mooie actie kwam afgelopen zaterdag ook ten einde.
Na de fanatieke verkoop door de jongste jeugd, mochten de oudste jeugd en senioren + vrijwilligers de
zakken potgrond en tuinaarde bij de mensen bezorgen. Er is een mooi bedrag opgehaald en ik wil iedereen
die zich weer keihard heeft ingezet, enorm bedanken! Ik denk dat De Lier de zondag er op een stuk fleuriger
is geworden, het was namelijk prima tijd om de tuin te doen.
Tenslotte, in de categorie ‘wat gaat het snel’, we hebben de hoofdklassefinale inmiddels gehad, waarin
DeetosSnel won en volgend jaar dus Korfballeague gaat spelen. De eerste play-offs zijn geweest voor het
kampioenschap in ZiggoDome. Die korfbalfinale komt er dus ook weer aan en we hebben nog wat kaarten in
de shop staan. Zorg dat je het niet mist, het is te leuk. Verder komen ook de activiteiten als een AdFysio
Giga Kangoeroedag er weer aan in april, die super wordt voorbereid door de moeders van onze F1
spelers/speelsters. Het Priva Schoolkorfbaltoernooi in mei is er ook zo weer. En de einddag … die volgt in
juni. Mocht je het leuk vinden om bij deze evenementen mee te helpen, laat het dan vooral weten. Bij de
coach van het team of bij één van de coördinatoren bijvoorbeeld.
Zullen we in de komende maanden vooral genieten van alles wat voorbij komt? Want voor je het weet …
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Dinsdag 27 maart 2018
19:30

OEFENFortuna A2

-

VALTO A1

Sportpark Kruithuisweg-Oost

Sportpark Kruithuisweg-Oost

Zaterdag 31 maart 2018
15:30
14:00
13:15
12:30
14:30
14:00
16:45
13:00
12:30
17:00
15:00
11:15
11:45
15:30
13:30
12:30
10:45
11:30
11:30
11:30
09:30
14:30
10:30
10:00
10:00
09:00
10:00
10:00
09:00
09:00
12:00
10:30

VALTO 1
VALTO 2
Avanti/Flexcom 4
DES (D) 5
Nikantes 2
ONDO (G) 4
DES (D) 7
Futura 6
VALTO A1
VALTO A2
ODO A2
VALTO B1
TOP B3
VALTO B3
VALTO C1
VALTO C2
Velocitas C2
Refleks C2
IJsselvogels D1
VALTO D2
VALTO D3
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E1
Fortuna E5
VALTO E3
VALTO E4
Fortuna F2
VALTO F2
VALTO F3
ONDO (G) F4
KZ Danaïden F2
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KVS/Maritiem 1
Pernix 3
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
VALTO 7
VALTO 8
KVS/Maritiem A1
Weidevogels A2
VALTO A3
KCC/SO natural B2
VALTO B2
ONDO (G) B3
VEO C1
Dubbel Zes C1
VALTO C3
VALTO C4
VALTO D1
VEO D1
Fortuna D4
Excelsior (D) D4
Dijkvogels D3
Fortuna E2
VALTO E2
ODO E2
Phoenix E2
VALTO F1
Achilles (Hg) F2
Phoenix F1
VALTO F4
VALTO F5
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Frank van Alphen
Gert Jan Auwerda
Erik de Koning

Timothy de Graaf

Kees Verkade
Rob Knuist

Joost Schellaars
Anna van Staalduine
Romy van den Berg
Ruud Stolze
Denise Herbert
Marja de Jong
Wouter Dijkstra
Myrte Sevinga
Esther de Jong
Iris Lagerwerf

Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Groene Wijdte
Sportpark Biesland
Sportcomplex Botreep
Juliana Sportpark
Sportpark Biesland
Stokroosveld (F)
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Commandeur
Sportpark De Zwet
Sportcomplex TOP Sassenheim
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sport- en recreatiepark Bloemerd
Sportpark Prinses Irene
Sportlaan Moordrecht
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark Kruithuisweg-Oost
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark Kruithuisweg-Oost
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Juliana Sportpark
Montgomerystraat

Na een succesvolle oefenzaterdag waarbij het voorjaarszonnetje zich ook al liet zien, gaat volgende week de
veldcompetitie weer hervat worden. Afmeldingen kunnen voor het veld weer naar wsv@ckv-valto.nl.
Graag via de mail en alleen bij lastminute afmeldingen via de app (06-13235155). Mocht je wel je eigen
wedstrijd missen, maar wel eventueel op een ander moment van de dag beschikbaar zijn, laat dit dan ook
even weten, dan kan ik je ergens anders wellicht als reserve indelen.
Groeten, Thom Voskamp

Opstellingen 31 maart 2018
VALTO 1 en VALTO 2 in onderling overleg
VALTO 3: Uit, Avanti 4 (13.15). Vertrek: 14.00 uur
Heren: Frank, Kees, Laurens, Niels, Rob, Roland, Ruben
Dames: Antoinette, Petra, Lisa, Sharon, reserve dame
VALTO 4: Uit, DES 5 (12.30). Vertrek: 11.30
Heren: Michael, Thomas, Steven, Ruben K? Alex K?
Dames: Joyce, Manon, Romy, Rosalie, Esmee, Lisanne
VALTO 5: Uit, Nikantes 2 (14.30). Vertrek: 13.15 uur
Heren: Frank, Hans, Mark, Michiel, Jeroen
Dames: Anna, Annemiek, Hellen, spelende dame, reserve dame
VALTO 6: Uit, ONDO 4 (13.00). Vertrek: 12.00 uur
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Laurens, Nick, Vincent
Dames: Inge, Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne
VALTO 7: Uit, DES 7 (16.45). Vertrek: 15.45 uur
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter
Dames: Linda, Natalie, Petra, spelende, dame, reserve dame
VALTO 8: Uit, Futura 6 (13.00) Vertrek: 12.00 uur
Heren: Arie, Marco, Martin, Michiel, Peter, Sjors
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne

We mogen weer tappen in de feesttent !
Zaterdag 5 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat.
We zijn op zoek naar mensen die kunnen tappen, frisdrank in
schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje
verdienen, dus geef je op, en help VALTO. Ouders en andere mensen
zijn van ook van harte welkom, om te helpen of je kent iemand die het
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige band
optreden , dus we gaan met ze allen mooie avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de
leeftijd om te helpen moet 18 +zijn.
Dus geef je op bij:. Gj Stolk. Email. pgjstolkdelier@gmail.com
Groetjes GJ
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AGENDA VOORJAARSVERGADERING BIJ PRIVA
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene
Voorjaarsvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 16 april 2018, bij onze sponsor PRIVA!
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 begint de vergadering. We willen benadrukken dat ook de
ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te
vertegenwoordigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter
Vaststellen notulen Najaarsvergadering 2017
Plannen en mededelingen van het bestuur
Contributieverhoging
Jubilarissen
Bestuurswisselingen:
Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester, Ria Zuidgeest - Solleveld
Het bestuur stelt als nieuwe penningmeester voor: Pascal van Dijk
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid
(bij voorkeur bij de secretaris).
7. Rondvraag
Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg
nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.
Het adres van PRIVA is: Zijlweg 3, De Lier.
Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Speelde bijna alle VALTO teams thuis een oefenwedstrijd op een nog niet zo'n
hele stralende speeldag. VALTO 2 wint uiteindelijk met 1 punt verschil zijn oefenwedstrijd (23-22) en VALTO
1 speelt gelijk met 21-21. 30 maart staan de eerste competitie wedstrijden op het programma en op 7 april
het korfbalfeestje van Nederland: de Korfbalfinale in Ziggo Dome! Kaarten zijn nog steeds te koop in de
VALTO webshop.
Schema toptrainers VALTO 6 /8
Woensdag 19:15 – 20:15 uur
21 maart
V6
28 maart
Thom
4 april
Laurens
11 april
V7
18 april
Thom
25 april
Laurens
2 mei
Meivakantie
9 mei
Meivakantie
16 mei
Thom
23 mei
Laurens
30 mei
V8
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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

VALTO goes to Korfballeague finale!
Ook dit jaar gaat VALTO weer met haar leden richting de korfballeague finale! Deze week zal er informatie
op de website verschijnen wat we gaan doen, wanneer dat is en hoe je je kan aanmelden. Kampioenen
kunnen meedoen aan de kampioenenparade. Ben je kampioen, op het veld of in de zaal? Geef je dan met je
team op om mee te doen! Opgeven kan bij de jeugdcoördinatoren, zie: www.ckv-valto.nl/telefoonnummers/
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-VALTO.nl

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te
fluiten.
Afgelopen zaterdag
Werd er flink geoefend en was het nog een flinke puzzel om alles gefloten te krijgen.
Zag dat Ruben VALTO 3, Max VALTO 2 en Jan VALTO 1 floot. A1 weet ik niet maar
zal ook wel gelukt zijn. Het was al wel een uitdaging ook omdat Cock en Pierre niet beschikbaar waren…
Wedstrijden buiten VALTO
Niet dat ik weet.
Behalve dat Rick / Alex reserve scheidsrechters waren bij de spannende hoofdklasse finale Dalto – Deetos.
Komend weekend
De aanwijzingen voor de komende week.
vrijdag 30 maart 2018
20:30 DVO / Accountor 2 Blauw-Wit 2

Rick Voskamp / Alex den Hartog

zaterdag 31 maart 2018
14:00 BEP 2

KCR 2

Jan Korteland

zondag 01 april 2018
14:30 Movado 1

PSV / lifovragen.nl 1 Thijs Dijkstra

Succes mannen!!
Gastheercoördinator Peter

BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site.
Degene die op zaterdag bij de eerste dienst als derde genoemd staat mag om 9.15 uur beginnen.
Degene die op zaterdag bij de eerste dienst als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel en kas
ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren even een berichtje
om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders ophaalt ook even een berichtje naar
Teun.
Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit moet
voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen met de
mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!!
Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op jbridder@caiw.nl
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
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Datum

Dag

Tijdsduur

Bezetting 1

29 mrt

Do

19.30-23.30

Ben van Duijn

31 mrt

Za

08.15-12.00

Wilma Prins

31 mrt

Za

12.00-15.00

31 mrt

Za

15.00-18.00

31 mrt

Za

17.30-20.30

Trude
Veerhoek
Chantal van
Kester
VALTO 4

Bezetting 2

Bezetting 3

Ass keuken

Keuken

Annemieke van
Leeuwen
Mieke van
Geest
Claudia vd
Voorn
VALTO 4

Suzanne
Ousoren
Heleen van
Dasler
Nico
Kolenbrander
VALTO 4

VALTO 4

Willem
Ditewig
Martin vd Wel

Schoonmaken Villa
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:
23/3 E3 en E4
30/3 E1 en E2 (Goede vrijdag binnen het team bespreken wanneer jullie gaan)
6/4 F1 en F2
13/4 C1
20/4 D5
27/4 Koningsdag D4 ( binnen het team bespreken wanneer jullie gaan)
4/5 D3
11/5 D2
18/5 D1
25/5 C4
1/6 C3
8/6 C2
15/6 B3
22/6 B2
29/6 B1
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Stichting Liers Gevoel steunt VALTO Dug-outs,
Afgelopen woensdag zijn er 2 spiksplinternieuwe dug-outs geleverd voor op Veld 2. Nu zitten we er op beide
velden weer warmpjes bij!
Hoe zijn de Dug-outs gefinancierd?
1. Opbrengst Dug-Out-Dinner (69 VALTOers)
2. Daaraan verbonden sponsoring van Eetcafé De Witte
3. Sponsoring van Interco
4. Financiële steun van Stichting Liers Gevoel
We zijn nog in gesprek met nog een mogelijke sponsor om het plaatje helemaal compleet te krijgen.
Interco (Healthy Team.nl) en Stichting Liers Gevoel hadden ook al deelgenomen in de realisatie van de
eerste set dug-outs.
We zijn erg blij met bedrijven en VALTOleden die ook dit initiatief mogelijk hebben gemaakt. Hierbij even
speciaal aandacht voor Stichting Liers Gevoel.
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Over Stichting Liers gevoel!
Stichting Liers gevoel is een organisatie met als doelstelling:
• Het ondersteunen van de activiteiten van het Oranje Comite
• Het ondersteunen van het verenigingsleven van De Lier
• Het ondersteunen van sociale activiteiten in groepsverband in De Lier
Vanuit deze doelstelling zijn we blij dat we regelmatig gesteund worden door Stichting Liers Gevoel. De
afspraak bestaat ook uit een tegenprestatie: een keer tappen op één van de feesten georganiseerd voor het
Oranje Comité. Zoals we met meerdere sponsorovereenkomsten zien, is een lucratieve samenwerking er
een waarbij we elkaar helpen. De sponsorcommissie hoopt daarom op jullie hulp en bij het invullen van deze
taak.
Over de Dug-outs!
De dug-outs zijn een behoorlijke investering voor onze vereniging. Daarom moeten we er extra zorgvuldig
mee omgaan. Een aantal richtlijnen:
• De dug-outs van 5 meter breed zijn voor veld 1
dit is ook om juiste invulling aan sponsorafspraken te geven;
• De dug-outs van 4 meter breed zijn voor veld 2;
• De dug-outs zijn bedoeld te gebruiken tijdens de wedstrijden;
• De dug-outs dienen voor overige tijd gestald/geparkeerd te worden op de kopse kant van de
sporthal en vastgelegd worden aan de ketting;
De dug-outs zijn windvangers, daarom is het gevaarlijk om ze onbeheerd op het veld te laten staan;
• Een Dug-out is geen klimrek, voetbalgoal en/of skelter!
Het is al een paar keer misgegaan met de dug-outs dat ze door wind omgewaaid zijn en zelfs kapot zijn
gegaan daardoor. Nadeel van kostbare eigendommen, is dat reparatie ook vaak duur is. Dus laten we met
z’n allen zorgvuldig omgaan met deze mooie dug-outs en er gezamenlijk op toezien dat we allemaal er
netjes mee omgaan.
Met vier dug-outs is een sprookje uit gekomen. Daarom hoop ik dat we het einde ook klopt: “…en ze leven
nog lang en gelukkig”.
Vriendelijke groeten,
Sponsorcommissie

PGA2018
Een top vereniging met een top resultaat! Afgelopen weekend hebben we 2273 zakken potgrond en/of
tuinaarde geleverd aan de bewoners van De Lier. Een taaie klus, maar met een goed resultaat voor de
clubkas.
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PotgrondActie dit jaar heeft namelijk 4.000 € winst opgeleverd! Dit is bijna 1000 € meer winst dan vorig jaar
en het dubbele van de winst van het eerste jaar (2015) dat we met deze actie begonnen.
Dit jaar was er een prijs uitgeloot voor het best verkopende team. Hierbij was het indrukwekkend te zien hoe
sommige teams het onderste uit de kan haalde om tot een top resultaat te komen.
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De kampioen verkopers zijn dus VALTO D1.

De winnaars mogen daarom gezellig Lazergamen, Bowlen of naar de Bioscoop. Volgens mij is er al gekozen
voor Lazergamen!
Wil je weten hoe jouw team geëindigd is? We hebben de uitslagen op een rijtje gezet:

VALTO team
D1
D3
C1
D2
E4
D4
D5
C3
E1
C4
E3
E2
C2
Eind totaal

Eindtotaal
€ 1.184,25
€ 1.178,20
€ 1.063,50
€ 958,80
€ 409,50
€ 815,25
€ 776,00
€ 745,25
€ 353,25
€ 621,30
€ 296,50
€ 149,50
€ 198,50
€ 8.749,80

Rang*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

*) de resultaten van de E teams zijn verdubbeld voor het bepalen van de ranking omdat de teams de helft
kleiner zijn.
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Ik wil iedereen enorm bedanken voor de hulp bij deze actie.
• Kinderen en PGA aanjagers voor de verkoop;
• Gemeente Westland voor de verleende vergunning;
• Webmaster voor de online ondersteuning van de verkoop;
• De teams bij het uitdelen van de potgrond/tuinaarde door De Lier;
• De ouders / krachtpatsers bij het uitrijden van de potgrond/tuinaarde door De Lier;
• Marktverkopers op zaterdagochtend op het oranjeplein.
Ook willen we de bedrijven bedanken waardoor deze actie onmogelijk was geweest:
• Koornneef De Lier voor de actie sponsoring middels een advertentie op de huis-aan-huis flyers.
• BVB natuurlijk voor de bijzondere sponsoring door het leveren van de goederen tegen kostprijs.
Als PGA team gaan we de actie wederom evalueren. Omdat we inzien dat de actie een groot beroep doet op
de vereniging overwegen we sterk volgend jaar een andere actie te voeren. We staan open voor goede
ideeën.
Nogmaals veel dank!
Vriendelijke groeten,
Helma Hagemans
Richard van Dasler
Marco Lansbergen
Sjors van Dijk
Hans Ridder
Peter de Rijcke
Michiel van den Bos

Wedstrijdverslagen
We zijn weer naar buiten

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Terwijl in de zaal voor de hoofdklasse en korfballeague nog volop wordt gestreden om de hoofdprijzen, zijn
alle lagere klassen al weer buiten aan het sporten. Bij VALTO nemen we met gemengde gevoelens afscheid
van de zaalseizoen, wat toch niet voor alle teams heeft opgeleverd waar we op gehoopt hadden. Waar
VALTO 2 eigenlijk aan het zaalseizoen begon met de bedoeling om bovenin mee te draaien werd het
uiteindelijk afgesloten met een verdient kampioenschap en promotie naar de reserve overgangsklasse. De
junioren kenden een zwaar seizoen, waarin handhaving de doelstelling was. Dit bleek aan het eind van de
competitie net niet gelukt. In verschillende wedstrijden werd nipt verloren, doordat de ballen niet wilden
vallen. Juist deze wedstrijden tegen directe concurrenten bleken aan het eind van cruciaal belang te zijn
voor lijfsbehoud. Er is echter een vereniging die zijn plekje in de junioren overgangsklasse voor volgend
seizoen heeft terug gegeven, waardoor VALTO toch weer in aanmerking komt voor deze klasse. Het zal dus
ook volgend seizoen weer een zwaar zaalseizoen worden voor de junioren van VALTO, waar handhaving
weer de doelstelling zal zijn. Dan het vlaggenschip. Zij werden door de tegenstanders als de gedoodverfde
kampioen gezien, omdat VALTO op het veld overgangsklasse speelt en in de Haagse korfbaldagen de titel
op overtuigende wijze prolongeerde. VALTO 1 wist gedurende het seizoen dit niveau niet vast te houden. Er
werd te wisselvallig gepresteerd en vooral tegen concurrenten onnodig punten gemorst, waardoor het
kampioenschap eigenlijk al halverwege het seizoen alleen theoretisch nog haalbaar was. Volgend seizoen
e
dus weer gewoon in de 1 klasse en zal de nieuwe trainer Eric Geijtenbeek het opnieuw gaan proberen om
de gewenste stap te zetten.
Na de eerste buiten trainingen en het trainingsweekend werden zaterdag de eerste oefenwedstrijden
gespeeld. Voor de VALTO 1 en 2 was een tegenstander van formaat gevonden in ZKV uit Zaandam. Hier
wordt het vlaggenschip getraind door Jorrith Ekelmans, inderdaad broer van, en komt zowel op het veld als
e
e
in de zaal met het 1 en 2 team uit in de overgangsklasse. Een mooi ijkpunt dus voor onze selectie om eens
te kijken waar we staan.
Op een voor VALTO laat tijdstip stonden deze wedstrijden bij wijze van proef gepland. Was het ’s middags
nog lekker vertoeven langs de lijn voor het publiek, bij aanvang van de wedstrijd van VALTO 2 begon het al
aardig af te koelen.
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Onder leiding van Max Hulsebosch mocht VALTO 2 om 17:30 uur aantreden om te kijken of zij het reserve
overgangsklasser ZKV 2 lastig konden maken. Al snel keek VALTO tegen een 0-2 achterstand aan, maar
Pieter wist deze achterstand nog gelijk te trekken. Hierna liep ZKV uit naar een voorsprong van 2-5 en wist
VALTO het gaatje niet meer te dichten. Het bleef echter wel steeds in het spoor van de gasten uit Zaandam
tot halverwege de eerste helft. Toen leek ZKV toch een gaatje te slaan door een 4-10 tussenstand op het
bord te zetten. Pieter en Mees verkleinde dit tot 6-10 maar tot de rust zou ZKV het verschil steeds op vijf
weten te houden, zodat de kleedkamers werden opgezocht bij een 9-14 ruststand.
Na de rust zouden naast scheidsrechter Max nog twee junioren het veld betreden. Lisa en Sheila namen de
plaatsen van Esmee en Lisanne in, zodat zij nog energie over hadden om, door de afwezigheid van de
gezusters de Raadt, bij VALTO 1 nog minuten te kunnen maken. ZKV zou het verschil van vijf weten vast te
houden tot 14-19 na een kwartier spelen. De laatste twintig minuten kroop VALTO 2 langzaam maar zeker
dichterbij. Met drie treffers op rij van Sheila, Pieter en Ruben was de aansluiting weer daar bij 18-20. Na
weer een tegendoelpunt geïncasseerd te hebben scoorden Lisa, Ruben en Pieter weer driemaal op rij en
was de wedstrijd bij 21-21 weer helemaal open. Met nog maar twee minuten op de klok gingen beide
ploegen vol op jacht naar doelpunten. Ook een oefenwedstrijd speel je ten slotte om te winnen. De gasten
namen weer een voorsprong, maar VALTO kreeg, na een overtreding, nog een strafworp mee. Deze werd
door Floris koelbloedig afgemaakt en was het weer gelijk. In de laatste minuut wist Pieter VALTO 2 voor het
eerst op voorsprong te schieten en was niet veel later de speeltijd voorbij. Een knappe overwinning voor
VALTO 2, wat hiermee mooi op scherp gezet is voor het vervolg van de veldcompetitie. Volgende week start
VALTO 2 daarin weer gewoon om 14:00 uur met de returnwedstrijd tegen Pernix 3, waar we in september
met een dikke 13-33 overwinning uit Leiden huiswaarts keerden. Het gevaar van onderschatting ligt op de
loer, dus aan Hugo de taak om zijn ploeg op scherp te zetten.
Op het tijdstip dat de wedstrijd tussen de vlaggenschepen begon was de temperatuur al aardig gezakt. Om
19:00 uur floot Jan Korteland voor het begin van de wedstrijd, nadat in de korte pauze alle zaal kampioenen
gehuldigd waren. Met Maaike op de plaats van Iris wist VALTO in tegenstelling tot de voorgaande wedstrijd
direct het initiatief te pakken door het eerste gaatje te slaan naar 3-0 met doelpunten van Bart, Zané en
Judith. Pas in de zevende minuut wist ZKV voor het eerst de korf te vinden. VALTO kon de voorsprong lang
vast houden door steeds mee te blijven scoren met de gasten. Na ongeveer een kwartier spelen moest
Judith opgeven en werd zij vervangen door Lisanne. Het lukte VALTO niet om het gaatje te vergroten, wat
vaak bij de tegenstander energie geeft om voor de aansluiting te blijven knokken. Deze kregen zij weer na
twintig minuten bij 7-6 en niet veel later viel ook de gelijkmaker door de korf. Kevin zorgde ervoor dat we op
voorsprong bleven, maar ZKV was nu beter bij de les en maakte ook snel weer gelijk. Nu was het Frank die
vanaf de strafworpstip ons weer op voorsprong zette. Net als in de voorgaande wedstrijd, was ook deze
wedstrijd er duidelijk een waar beide ploegen voor de winst wilde strijden. In de volgende aanval ging het
mis bij één van de dames van ZKV. Met een ernstig lijkende knie blessure werd zij naar de kant gedragen.
Wij hopen voor haar en ZKV dat het met een sisser zal aflopen, maar ik vrees dat het toch wel een lange
periode bank zitten wordt voor haar. Er werd besloten om de eerste helft na 28 minuten voor gezien te
houden om deze dame met de nodige zorg te omringen en de rest van de spelers niet te veel te laten
afkoelen.
De tweede helft begon VALTO goed en wist ook weer snel de korf te vinden, maar ZKV gaf nu meer
verdedigende druk. De doelpunten werden dus schaars in deze fase bij de thuisploeg, waar ZKV dan weer
gebruik van maakten om het gaatje te dichten. Na tien minuten was het dan ook weer gelijk bij 10-10 en
begon de wedstrijd weer opnieuw. Het bleek de wake up call bij VALTO, want Frank, Zané en Kevin zorgden
weer voor een nieuwe voorsprong bij 13-10. De gasten wisten nog niet van opgeven en bleven in het spoor.
Na twintig minuten was het bij 15-15 weer gelijk, maar bleef VALTO toch aan de goede kant van de scoren.
Door om en om te scoren stond er na dertig minuten 20-20 op het scorebord en werd het spannend wie er
op het juiste moment zou toe slaan. Bij 20-21 kwam ZKV voor het eerst op voorsprong deze wedstrijd en
leek het er op dat, net als in de voorgaande wedstrijd, de ploeg die de hele wedstrijd achter stond er met de
winst vandoor zou gaan. Zané sloeg echter vier minuten voor het einde opnieuw toe en zorgde dat VALTO
weer op gelijke hoogte kwam. Beide ploegen wisten nog wel de nodig kansen te creëren, maar doelpunten
bleven uit. Jan floot voor het einde wedstrijd met de stand 21-21 op het bord en konden het publiek en de
spelers naar de warme kachel en een warme drank in de Villa. Een prima oefenwedstrijd van VALTO, waarin
we weer mooie acties hebben kunnen zien. Volgende week zal VALTO 1 er ook weer met deze instelling
moeten staan om het in de eerste return wedstrijd op te nemen tegen KVS/Maritiem. In september wist
VALTO in Scheveningen gelijk voor een stuntje te zorgen door de eerste punten binnen te hengelen tegen
deze ploeg die in het voorgaande seizoen nog tot de kampioenskandidaten behoorden. Zij hebben echter na
de moeizame start op het veld een prima zaalseizoen achter de rug, dus is uw support zeer gewenst
zaterdag op ons eigen sportpark.
Graag tot zaterdag dus, Arno van Leeuwen.
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Kampioenswedstrijd Olympia- VALTO 8
VALTO schoot uit de startblokken en binnen no time stonden ze voor met 2-7, en in de eerste helft ook veel
schoten voor de tegenpartij maar daar werd gelukkig weinig uit gescoord. De bal ging over en weer bij beide
partijen. VALTO 8 heeft veel kansen maar helaas niets raak. Ook bij de tegenpartij wordt de bal veel
afgepakt en proberen ze te scoren. Bart scoort de 2-8. Het slotakkoord kwam op naam van Arie van heel ver
maakte hij de 2-9 ruststand. In de tweede helft scoort de tegenpartij snel. Al snel daarna scoort Bart weer
zijn zoveelste doelpunt. Inmiddels 3-10. Op een gegeven moment halverwege de tweede helft is het 9-14.
Sjors scoort de 9-15. Martin komt erin voor Bart. Nog acht minuten te gaan. Misschien een winst en
kampioensschap? Een vrije bal voor de tegenpartij. Helaas weer een goal voor de tegenpartij. Veel
onderscheppingen en een doelpunt voor VALTO. 10-16 nog drie en een halve minuut te gaan. Marco gaat
na een lange blessure ook nog warmlopen. Voor de laatste 3 minuten komt hij erin voor Sjors en wordt het
. Dat wordt
direct nog 12-16 en 13-16. Gellukig fluit de scheidsrechter af en is VALTO 8 echt kampioen!!!
in de kantine bij Olympia met taart en drank ook echt gevierd. Op naar het veld seizoen.
Verslag van Mieke Stolze.

VALTO B3 – Ondo B4
Afgelopen zaterdag speelde we tegen Ondo B4, dit was onze eerste buitenwedstrijd en het was lekker weer.
Er is heel veel gescoord tijdens de wedstrijd, bijna iedereen heeft wel een doelpunt kunnen maken. De
tegenstander was redelijk sterk en de wedstrijd liep gelijk op. VALTO scoorde echter vaker en het lijkt erop
dat VALTO de wedstrijd gewonnen heeft, helaas heeft niemand de score bij kunnen houden. Maar aan het
aantal doelpunten dat VALTO had gescoord hebben wij een idee dat we hebben gewonnen. Dit was een
goede start voor het buitenseizoen.
Groetjes Sanne Poot

VALTO C2 - Ondo C2
We begonnen de wedstrijd thuis met een heerlijk zonnetje, die af en toe door de wolken kwam
kijken. Een genot voor de toeschouwers.
Ondo kreeg het, na het startschot direct lastig, want de eerste doelpunten werden snel door VALTO
gemaakt. Aan het einde van de eerste helft stond het 4-1 voor VALTO.
In de tweede helft leek het wat moeizamer te gaan voor ons, maar we wisten nog 5 doelpunten te
maken! Uiteindelijk werd de eindstand 9-1 voor VALTO!!
Dubbel genieten dus voor alle toeschouwers!!

VALTO D3 – ODO D2
Het veld seizoen van de D3 is van start gegaan met een vriendschappelijke wedstrijd. De tegenstander is
ODO D2. Dit is een mooie gelegenheid om weer te wennen aan het veld. Na een moeizaam seizoen in de
zaal hopen we dat het op het veld beter gaat. De D3 begint voortvarend. Diewertje scoort het eerste
doelpunt en er wordt goed verdedigd. Daarna scoort Maartje 2-0. Vlak voor rust schiet ODO er ook één in.
Na de rust maakt ODO 2-2. Het wordt onnodig spannend en de D3 moet nu vol aan de bak. Gelukkig schiet
Daan raak en is het 3-2. Het laatste doelpunt wordt weer gescoord door Maartje en de eindstand is 4-2.
Iedereen was heel blij met de winst! Een goede opwarmer voor de competitie. Blijf zo doorgaan D3 met goed
verdedigen en probeer de bal snel over te spelen. Dan gaat het een mooi veld seizoen worden!
Danique en Mariëlle
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VALTO D5 – Avantie D6
Vandaag de eerste ( oefen ) wedstrijd buiten. Het was heerlijk weer, dus dat was lekker.
We kwamen na 5 minuten helaas al op een 0-1 achterstand.
Maar al redelijk snel daarna kwamen op een 1-1.
Vlak voor de wissel werd de stand 1-2.
Het overspelen ging lekker , we hadden veel balbezit.
Leuke kansen gehad maar helaas niet gescoord.
Na de pauze kwam de stand direct op een 2-2
En vrijwel direct daarna werd het 3-2 voor ons. En snel daarop 4-2.
Het aanval vak speelde goed samen !!
Toen stortte het een klein beetje in….weinig actie en beweging.
Wel weer een aantal kansen van beide partijen die er niet in gingen.
Toen kwam de stand op 4-3 en uiteindelijk wonnen we met een mooie eindstand van 5-3 door weer een
mooi schot.
Het was een leuke wedstrijd, goed en lekker met elkaar gespeeld, goed vrij gelopen en aangeboden !!
Groetjes Gwen Bos D5
P.S.
Volgens Liesbeth zien we steeds minder Bart ballen ☺

VALTO E2 – Ondo E5
De eerste buitenwedstrijd stond op het programma. Een oefenwedstrijd tegen Ondo E5.
Déon, Anne, Mike, Anouk, herintreder Liv en nieuwkomer Lars hadden er weer zin in.
Het was wel weer even wennen, na zoveel weken geen wedstrijd te hebben gespeeld. Maar ze zaten al snel
goed in de wedstrijd.
De eerste helft liep al direct goed. Het overgooien ging netjes.
Na vier punten van Déon en twee van Anouk gingen ze de rust in met 6-2.
De scheidsrechter floot niet altijd even duidelijk, maar daar liet de E2 zich niet door afleiden.
Lars kwam de tweede helft ook goed in het spel en scoorde zelfs bijna.
In de tweede helft lukt het Mike twee keer te scoren, Anne één keer, Anouk twee keer en Déon twee keer
(als ik het goed heb bijgehouden..).
Dit bracht de eindstand op 14-3.
Jullie zijn dit seizoen al 2 keer kampioen geworden. Hou dit vast, dan lukt het hopelijk nog een 3e keer.

VALTO F1 - ODO F2
Na een succesvolle zaalwedstrijd van 2 weken geleden tegen KCR F1 met 11-5 had VALTO F1 heel veel zin
in het nieuwe veldseizoen. Zaterdag heel vroeg in de ochtend ontvingen wij met goede moed onze
korfbalvrienden uit Maasland voor de eerste (oefen)wedstrijd op het veld. Dieke, Lieke, Lize, Sara en Bas
maakten kennis met ODO F2. Doordat onze super coach Mandy helaas niet aanwezig kon zijn, gaf onze
andere super coach Elise alleen de warming-up en vervolgens vertelde zij de jonge spelers goede tips en
tactieken. Nadat Elise de groep toegesproken had, kon de wedstrijd beginnen. Het goed overspelen,
vrijlopen, blijven bewegen en goed verdedigen zijn belangrijke vaardigheden die de jonge spelers goed
beheersen.
De wedstrijd begon direct al heel goed, al heel snel was de stand 2-0. Yess ! Dat geeft zelfvertrouwen ! Het
samenspel was goed en VALTO had ook een goede begeleiding door Elise.
Tijdens de rust bracht Elise de groep bij elkaar, ze waren enthousiast en natuurlijk heel gretig om de
wedstrijd te gaan winnen. Ze begonnen na de rust weer vol zelfvertrouwen en het goede samenspel van
voor de rust werd voortgezet. Echt heel gaaf om te zien ! En uiteindelijk wierp dat al snel haar vruchten af,
want de wedstrijd eindigde in een stand van 13-2 voor VALTO ! Super ! Geweldig !! Complimenten voor
Elise en onze 5 jonge kanjers uit De Lier. Nu op naar de nieuwe tegenstander. Volgende week reizen wij af
naar Delft en spelen wij tegen Fortuna F2. We hebben er nu al zin in !
Groetjes van Bas en Ellen
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VALTO F2
Vandaag kwam ODO F3 op bezoek bij VALTO F2 voor een oefenwedstrijd.
Wat was het een spannende wedstrijd!
Al snel zorgde Amber voor de 1-0 voor VALTO.
Voor de 1e rust wist ODO het 1-2 te maken
Gelukkig zorgde Jet weer voor gelijkspel en al snel maakte ook Jade 2 punten voor VALTO.
Jullie waren goed aan het verdedigen.
Helaas maakte ODO weer 2 punten, waardoor het 4-4 werd.
De concentratie was daarna ook even op.
Na de laatste rust volgde een heel spannend slot. Vlak voor het eind scoorde Amber 5-4!!!We hebben na
een hele lange tijd eindelijk weer gewonnen! Wat een blijdschap!
Groeten Amber en Michelle

VALTO F3
Op deze frisse morgen gaan we van start met een oefenwedstrijd tegen Ondo F2, een team wat we ook
zullen tegenkomen in de competitie!
De 1e 10 minuten moest VALTO nog een beetje opwarmen en liep snel tegen een achterstand aan. We
hadden geen extra spelers dus de 4 kids moesten blijven strijden. Ze kwamen wat meer in het spel en
konden nog wat scoren maar de tegenpartij was fel en kon goed de open ruimtes vinden. Uiteindelijk werd
het 13-6 voor Ondo. Op naar volgende week!
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CKV VALTO gaat naar de Korfbalfinale!

Al jaren lang gaan er een hoop teams van VALTO naar eerst de Ahoy en later Ziggo Dome voor de finale
van de korfballeague! Ook dit jaar gaan we gezellig met zoveel mogelijk VALTO’ers richting Amsterdam voor
de finale. Dit jaar gaan er 3 kampioenenteams richting Amsterdam en hebben we ook nog genoeg kaartjes
voor de rest van de VALTO helden en heldinnen.
Kaartjes kopen kan via http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-ticket/ maar wees er snel bij want we
hebben maar een gelimiteerd aantal!
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De volgende teams gaan al mee:
Team
Valto B2
Valto C1
Valto D1

Aantal
12
12
12

Totaal

36

Daarnaast hebben de volgende mensen zich al opgegeven door een Korfbalfinaleticket te kopen in
de webshop: http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-ticket/.
Naam
Aantal
Jan Jaap Elenbaas
2
Tessa van Dijk
2
Joke Van Oudheusden
3
Thijs Dijkstra
3
Bart Versteegen
2
Sjors Van Dijk
1
Bas Ridder
1
Laura Eijk
1
Ilse Slaman, Jolijn van Eendenborst, Sanne van Oudheusden
3
Luca Hagemans
1
Máté Ridder
1
Fabian de Jong
1
Rianca Aarts
2
Jimmy van der Meer
1
Wietske van der Meer
4
Totaal
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