De Bijblijver
ckv VALTO De Lier
tel. kantine: 0174-516690
www.ckv.valto.nl
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl

45e jaargang nr. 40

28 mei 2018

Ontsnappingen
Vrijdagavond, dit keer in Rotterdam. Hoewel we er al een paar hebben gehad, is het toch weer de vraag of
we deze ook zouden gaan redden. Tot nu toe ging altijd goed, binnen de tijd. Maar deze keer nam de
spanning wel wat toe bij het horen van het slagingspercentage. Zo’n 62% haalde het niet. We gingen naar
binnen, een bemensing van vijf, een geoliede machine, puur teamwork, vastlopen en weer doorgaan. Ruim
binnen de tijd ontsnapt. We vieren de overwinning, het gevoel is goed en we kijken uit naar de volgende
escape room.
Bovenstaande ervaring lijkt verdacht veel op een korfbalwedstrijd. In je eentje red je het niet, zonder
teamwork ben je nergens, ieder heeft zijn of haar specialiteit en je vult elkaar aan. Het doel is voor iedereen
hetzelfde, winnen met een grote dosis plezier. En tijdens of achteraf niet lopen zeuren tegen de leiding dat
het te moeilijk was. Je weet waar je aan begint.
Het principe is echter niet altijd van toepassing. Valto A1 deed het wel, ontsnappen. Na een ogenschijnlijk
mislukte poging was daar de wederopstanding in de tweede helft. Soms dreig je inderdaad vast te lopen,
maar een aanwijzing of wissel van de coach kan wonderen verrichten. En als je het ziet, dan lijkt alles ineens
zo moeilijk niet meer. De kans voor behoud werd gegrepen. Valto 2 hoefde niet te ontsnappen. Of het moet
uit de reserve tweede klasse zijn. En dat hebben ze dan weer wel gedaan. Met ogenschijnlijk groot gemak,
maar ook al is het duidelijk, wordt het van je verwacht, dan moet je het toch nog maar doen. De dubbel
gepakt en dat is knap! Er werd gehuldigd en gefeest. En terecht. Valto 1 kan nog ontsnappen. Aan een
promotie-/degradatiewedstrijd. Dat zal komende zaterdag moeten gebeuren. In en tegen Nieuwerkerk.
Ontzettend veel succes gewenst. Vertrouw op jezelf en op elkaar. Samen komen jullie er wel uit! Aan de
rest: kom aanmoedigen!
Tenslotte ontsnappen we binnenkort aan de wekelijkse korfbal routine. Geen competitiewedstrijden meer,
maar nog wel even doortrainen. Voor de jeugd in de nieuwe samenstellingen. De TC heeft met veel zorg de
indeling voor het volgend seizoen gemaakt. Lees hem goed en vertrouw op de kundigheid van de
coördinatoren, trainers en coaches. Zij hebben dit gezamenlijk bepaald. Mocht je toch nog vragen hebben,
dan kan dat natuurlijk. Maar neem bovenstaande in het achterhoofd mee. Einde van het seizoen betekent
ook een einddag en een jeugdweekend. De BBQ menu’s gaan als warme broodjes over de toonbank en ook
het jeugdweekend zit bijna vol, er zijn nog enkele plaatsen. De inschrijving voor het duo-schottoernooi is
geopend, dus schrijf je in. Op de einddag laten zien wat je kunt, er is geen ontsnappen aan!
Het denken aan en het zien van het teamwork, het winnen, het plezier, het spelletje … het gaat weer
kriebelen. Ik kijk uit naar volgend seizoen. Nu al.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma 2 juni
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Uitslagen zaterdag 26 mei 2018
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Opstellingen 02-06-2018
VALTO 1 en VALTO 2 in onderling overleg
VALTO 3: Thuis, Tempo 3 (16:30). Aanwezig: 15.45 uur
Heren: Frank, Kees, Laurens, Niels, Ruben
Dames: Lisa, Laura, spelende dame, spelende dame, reserve dame
VALTO 4: Thuis, Futura 3 (12.00). Aanwezig: 11.15 uur
Heren: Michael, Thomas, Steven, Ruben, reserve heer
Dames: Joyce, Manon, Romy, Lisanne, Esmee, Rosalie
VALTO 5: Thuis, Thor 2 (15.00). Aanwezig 14.15 uur
Heren: Frank, Hans, Marco, Michiel, Mark, Jeroen
Dames: Annemiek, Hellen, Esther, Mellanie, Ilse, Anna
VALTO 6: Uit, Avanti 8 (12.00). Vertrek: 10.45 uur
Heren: Bart, Daniel, Jesper, Nick, Vincent, Laurens
Dames: Ryanne, Lysanne, Inge, Nanne, Mandy
VALTO 7: Uit, Weidevogels 5 (13.00). Vertrek: 11.45 uur
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Wouter, reserve heer
Dames:
Marije, Nathalie, Petra, spelende dame, reserve dame
VALTO 8: Uit, Excelsior 8 (11.30). Vertrek: 10.30 uur
Heren: Arie, Marco, Michiel, Peter, Sjors
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, Rosanne, reserve dame
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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
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

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde haar laatste thuiswedstrijd dit seizoen tegen Swift uit Middelburg. Valto staat op de
zevende plaats moet in de laatste twee wedstrijden een verschil van 2 punten goedmaken op het
Scheveningse KVS. Het onderling resultaat met die ploeg is in het voordeel van Valto, dus één keer meer
winnen dan KVS en Valto is veilig. De eerste stap kon gezet worden tegen Swift, dat een stabiele
overgangsklasser geworden is. Dat toonde men ook in De Lier. Vanaf minuut 1 waren de Zeeuwen
bovenliggend en had Valto niet al te veel in te brengen. De teller stokte bij 17-27. Door het verlies van KVS
e
is de 6 plaats nog in het zicht. Dan moeten er volgende week twee zaken gebeuren: 1. Valto moet winnen
e
van Nieuwerkerk en KVS moet verliezen van Swift. Alleen dan pakt Valto de veilige 6 plek en ontloopt het
een play-down wedstrijd tegen KVA.
VALTO 2 zit in een geheel ander schuitje dan het eerste. De ploeg kon afgelopen zaterdag kampioen
e
e
worden in de 2 klasse, nadat men in de zaal al het kampioenschap pakte in de 1 klasse. Hekkensluiter
Rohda moest het laatste slachtoffer op weg naar het kampioenschap. De drager van de rode lantaarn kon in
het begin nog mee met het tweede, maar dit kwam wellicht mede door de spanning bij de Lierenaren. Na
een gespannen beginfase, kwam de ploeg van Hugo v/d Berg pas echt los. Uiteindelijk werden de
Amsterdammers gedubbeld (26-13) en is de tweede titel dit seizoen een feit. Proficiat!
VALTO 3 ging op bezoek in de hofstad om daar te spelen tegen Die Haghe. Met de wedstrijd tegen
e
kampioen Tempo nog in het verschiet, was dit wellicht de laatste kans op punten voor het 3 . Men leek zicht
hier van bewust en ging er vol in. De doelpunten waren schaars, maar met de krachten werd wel gesmeten.
Dat beide ploegen elkaar in evenwicht hielden was wellicht te verwachten, aangezien beide ploegen op plek
5 en 6 op de ranglijst staan. De 12-12 uitslag zorgt er voor dat beide ploegen een puntje mochten toevoegen
aan het totaal.
VALTO 4 bracht een bezoek aan de buren van ODO. Het vierde team van ODO is een ervaren ploeg, terwijl
het vierde van Valto juist een ploeg is met veel jong talent. In de thuiswedstrijd sloeg de wijzer duidelijk door
in het voordeel van Valto. In Maasland was het veel spannender. NA 70 minuten korfbal in het zonnetje
stond er een 11-12 eindtand op het bord. Wederom een overwinning dus voor het vierde, dat daarmee nog
steeds kans maakt op de tweede plek in de poule.
VALTO 5 is op jacht naar het kampioenschap. De ploeg heeft evenveel punten als concurrent Erasmus,
maar heeft wel een beter onderling resultaat. Met nog twee wedstrijden voor de boeg, zijn twee
overwinningen genoeg voor het kampioenschap. De eerste van deze twee overwinningen moest geboekt
worden op bezoek bij de Meervogels. Dit lukte zeer overtuigend (8-22), waardoor volgende week thuis tegen
Thor het kampioenschap binnen gehaald kan worden. Interessant feitje, uit in Rotterdam werd er nog
verloren van Thor.
VALTO 6 zag zijn wedstrijd verplaatst worden en kwam dus niet in actie.
VALTO 7 kon het thuis helaas niet bolwerken tegen het Delftse DES. De Delftenaren hadden een deksel op
de mand getimmerd, waardoor het zevende diezelfde mand slechts 6 maal wist te vinden. Het zevende heeft
alle energie waarschijnlijk in de zaal gegeven, na de zaal werden er namelijk nog geen punten gepakt.
VALTO 8 doet het na de zaal een stuk beter dan voor de zaal. Werden er voor de zaal slechts 2 punten
gepakt in 6 wedstrijden, na de zaal heeft men er na afgelopen wedstrijd al 6 uit 5 wedstrijden. Afgelopen
zaterdag kon men punt 5 en 6 bijschrijven na de overwinning op Futura. Volgende week sluiten de Bronto’s
het seizoen af in Delft tegen Excelsior.
A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen Die Haghe A1, twee teams die elkaar al drie keer eerder tegenkwamen dit
jaar. Voor de zaal werd er met 16-14 verloren, maar in de zaal wist VALTO twee keer nipt te winnen. Beide
ploegen wisten uit 12 wedstrijden 10 punten te halen en als VALTO deze wedstrijd met een beter resultaat
wist te winnen, zou het zich zeker handhaven en was het niet afhankelijk van andere teams. Was het de
e
druk of het intimiderende publiek van Die Haghe? Geen idee, maar de A1 haalde in de 1 helft niet haar
niveau. Gelukkig wist Die Haghe ook niet echt scorend het verschil te maken, waardoor het met rust 2-5
e
was. Nog niks aan de hand dus. In de 2 helft herpakte de A1 zich en kwam het steeds beter in haar spel en
lukte de afronding nu wel. Uiteindelijk werd het 18-15 en daarmee is handhaving gewaarborgd, omdat de A1
nu zeker drie ploegen onder zich weet te houden. A.s. zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen, uit
tegen Tempo A1. Voor beide ploegen staat er dan niks meer op het spel en dus kan er vrijuit gespeeld
worden. Thuis wist de A1 toch wel verrassend ruim van Tempo te winnen: 21-11. In de zaal was het twee
keer Tempo die er met de winst vandoor ging. (29-19 en 17-21)
VALTO A2 speelde thuis tegen Maassluis A2. Uit werd er eigenlijk was onnodig ruim van deze ploeg
verloren, 16-8, en dus was het zaak het dit keer beter te doen. Helaas speelde de A2 te wisselend om er
echt een spannende wedstrijd van te maken. Tot twee keer toe lukte het om een achterstand weg te werken,
maar uiteindelijk was Maassluis toch net even wat beter: 13-19. A.s. zaterdag gaat de A2 nog één keer op
pad en wel naar de Maasdijk om tegen Dijkvogels A1 te spelen. Thuis werd er met 5-19 verloren. Gezien de
stand moet er dit keer toch wel een beter resultaat in zitten. Het resultaat zal niet meer uitmaken voor de
stand, de A2 zal op de één na laatste plaats eindigen.
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VALTO A3 speelde thuis tegen ODO A2. Bij winst zou de A3 nog een kans hebben om kampioen te worden.
Het bleef heel lang spannend, want de A3 wist een paar minuten voor tijd de achterstand te verkleinen naar
6-7, maar het lukte niet om door te zetten. ODO gooide met nog twee doelpunten op rij de wedstrijd definitief
in het slot, eindstand: 6-9. KVS A3 en ODO A2 zullen volgende week uitmaken wie er kampioen wordt in de
poule en de A3 speelt haar laatste wedstrijd dan uit tegen Phoenix A2, die laatste in de poule staat, en waar
de A3 thuis met 10-9 van wist te winnen.
B-jeugd
VALTO B1 speelde haar kampioenswedstrijd uit tegen KCC B2. De wedstrijd was vervroegd, zodat de
coaches ook mee konden, en dus ging de B1 al vroeg op pad, wat met het zomerse weer dan weer niet zo
erg was. De B1 was duidelijk de betere ploeg, maar in de eerste helft wist KCC toch nog aardig bij te blijven.
Mede doordat de scheidsrechter fysiek alles door liet gaan, was het soms lastig om het korfballend op te
lossen. Met rust stond het 5-8 en was het verschil dus nog niet echt terug te zien in de score. In de tweede
helft ging het steeds beter lopen en wist de B1 het ook verdedigend lekker dicht te houden, waardoor er
uiteindelijk toch een ruime overwinning op het scorebord stond: 7-16. Terechte kampioenen! A.s. zaterdag
de laatste wedstrijd van het seizoen, de B1 speelt dan thuis tegen KOAG B2. Uit werd er met 10-16
gewonnen en de B1 gaat er natuurlijk alles aan doen om het seizoen winnend af te sluiten en voor de volle
punten te gaan!
VALTO B2 speelde thuis tegen TOP B3. Uit werd er met 8-4 van deze ploeg verloren, maar gezien de stand
moest het mogelijk zijn om tegen deze ploeg een beter resultaat neer te zetten.
Het werd een spannende wedstrijd, waarin lekker veel gescoord werd. Uiteindelijk een nipte overwinning
voor onze B2, 10-9 en daarmee is de B2 gelukkig van de hatelijke 0 af en zijn de eerste twee punten van
deze veldcompetitie binnen. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen Phoenix B1, die nu samen met Pernix B1
bovenaan in de poule staan met 8 punten uit 5 wedstrijden. Het wordt de 6e keer dit seizoen dat de B2 tegen
Phoenix B1 gaat spelen. Twee keer wist de B2 nipt te winnen en de andere drie keren won Phoenix. Lukt het
de B2 om het kampioensfeestje van Phoenix te verstoren?
VALTO B3 speelde uit tegen ONDO B3. Thuis werd er gelijkgespeeld, 8-8. Tot nu toe wist de B3 pas één
keer te winnen, dus het werd wel weer tijd voor een overwinning. Het werd weer een spannende wedstrijd,
waarin VALTO uiteindelijk de wedstrijd met twee doelpunten verschil naar zich toe trok: 12-14. A.s. zaterdag
gaat de B3 proberen het seizoen winnend af te sluiten, dan spelen ze thuis tegen Fortuna B3. Uit werd er
ook tegen deze ploeg gelijkgespeeld: 10-10. Dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn, bleek ook al in de
zaal, want toen won Fortuna thuis nipt met 10-9 en VALTO won thuis nipt met 4-3.
Valto C1 startte de uitwedstrijd tegen VEO C1 slecht. Was er eerder dit seizoen al meerdere keren ruim
gewonnen van deze ploeg uit Voorburg, deze zaterdag kwam de C1 niet verder dan een ruststand van 5-5.
Gelukkig wist Valto zich te herpakken na rust en wist de 2e helft te winnen met 2-11 waardoor er een
acceptabele einduitslag van 7-16 op het scorebord kwam te staan. De andere wedstrijd in de poule leverde
geen verrassing op, waardoor het nu zeker is dat de 2e plaats in de poule nog het hoogst haalbare is voor
Valto.
Valto C2 ging op bezoek bij Dubbel Zes C1 in Den Haag. Thuis werd er 5-7 van deze ploeg gewonnen maar
dat had absoluut niet nodig geweest. Om in de race te blijven voor het kampioenschap moest er gewonnen
worden in het Haagse. Valto kwam echter geen moment in de wedstrijd en Dubbel Zes liet zien dat zij de
terecht kampioen zijn in deze poule. Er werd met 11-2 verloren. Ook voor de C2 is een 2e plek in de poule
nu nog het hoogst haalbare. Dan moet er komende week tegen Fiks wel gelijk gespeeld of gewonnen
worden. Uit werd hier nipt van gewonnen.
Valto C3 speelde een gelijk opgaande wedstrijd tegen Velocitas C2. Uit werd er gelijk gespeeld met 9-9 en
ook thuis werden de punten verdeeld. Dit keer werd het 4-4. Komende zaterdag mogen jullie nog 1x een
wedstrijd spelen dit seizoen en wel tegen Avanti C3. Thuis werd er 6-8 verloren maar gezien de stand in de
poule zouden punten hier best mogelijk kunnen zijn.
Valto C4 kreeg Refleks C2 op bezoek. Uit werd hier, enigszins vertekend, in een gelijkopgaande wedstrijd 61 van verloren. Ook deze keer was Valto zeker niet de mindere ploeg alleen vergeten we onszelf te belonen
met doelpunten. We wisten er dit keer 6 te maken maar met 12 doelpunten voor Refleks waren zij gewoon
doeltreffender. Komende zaterdag nog 1 wedstrijd tegen de kampioen GKV C2.
Valto D1 speelde afgelopen zaterdag al haar laatste competitiewedstrijd, uit bij RWA D1. Valto wist gelukkig
weer eens punten te pakken tegen deze hekkensluiter en won met 5-10. Hiermee is jullie seizoen nu klaar
en kunnen jullie alvast vooruit kijken naar de vakantie en volgend seizoen.
Valto D2 ging op bezoek bij Veo om tegen de kampioenskandidaat Veo D1 te spelen. Thuis werd er nog
knap van deze tegenstander gewonnen. Ook nu wist Valto het Veo wel lastig te maken maar niet lastig
genoeg om de punten mee naar De Lier te nemen. Er werd met 10-8 verloren. Komende zaterdag komt
Avanti nog op bezoek. Uit werd hier nipt van de verloren. Zaterdag dus tijd voor revanche en het seizoen
winnend af te sluiten.
Valto D3 ging voortvarend van start tegen kampioenskandidaat Fortuna D4. In de rust stond er een ruime
voorsprong op het scorebord. Na de rust wilde het niet meer lukken en scoorde Fortuna een paar makkelijke
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doelpunten uit strafworpen en vrije ballen waardoor er met 6-6 gelijk gespeeld werd. Een overwinning was
hier zeker terecht geweest. Fortuna kon nu wel aan de taart want zij hadden aan 1 punt voldoende voor het
kampioenschap. Zaterdag sluiten jullie de competitie thuis af met een wedstrijd tegen Excelsior D3. Uit werd
hier met 1 doelpunt verschil van verloren.
Valto D4 ging op bezoek bij Excelsior D4. Thuis werd hier al 3-1 van gewonnen maar uit hadden jullie de
smaak helemaal te pakken. Een ruime 5-11 overwinning voor Valto was het mooie resultaat. Zaterdag komt
DES D2 op bezoek. Uit werd hier met 1 punt verschil van verloren. Misschien dat er met behulp van het
thuispubliek wel een overwinning in zit!
Valto D5 hoefde niet ver te reizen voor hun uitwedstrijd want Dijkvogels D3 stond op het programma. Met
nog nul punten op zak, lukte het ook deze keer niet om te winnen. Dijkvogels was duidelijk een paar maten
te groot voor Valto. Er werd met 15-2 verloren. Zaterdag as. komt kampioenskandidaat Lynx D1 op bezoek.
Uit werd hier 7-5 van verloren dus wellicht zit er nu een stuntje in om van die vervelende nul af te komen
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag een goede wedstrijd tegen Fortuna. Dat is het iedere week, maar
het is steeds net te moeilijk helaas. De warmte speelde ook wel erg mee. Er werd helaas verloren.
Aanstaande zaterdag spelen jullie de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Excelsior, dus hopelijk weten
jullie weer goed te spelen én te winnen!! Succes!
VALTO E2 moet het de laatste wedstrijden helaas zonder Anne doen, zij heeft haar enkelbanden
ingescheurd. Beterschap! Jullie speelden tegen Fortuna, waar jullie vorige keer met 5-15 compleet
weggespeeld waren. Ze waren al kampioen en de opdracht was; we gaan het ze moeilijk maken en dat
lukte! Jullie kwamen zelfs 3-1 voor. Daarna kwam Fortuna steeds dichterbij en in de laatste tien minuten
wonnen ze met 9-13. Ze zijn een terechte kampioen maar hadden het lang moeilijk met onze E2! Mooiste
moment van de wedstrijd was Lars die zijn eerste doelpunt maakte, dat heeft heel Valto geweten! Goed
gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Maassluis! Zet ‘m op!
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen ODO. De eerste helft ging verrassend gelijk op (6-4). Daarna
werd de warmte de E3 te veel en konden jullie ODO niet meer bijhouden. Eindstand was 16-7. Maar geen
teleurgestelde gezichtjes want de coach van ODO trakteerde iedereen op ijsjes! Dat is nog eens sportief!
Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Maassluis. Succes!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Phoenix. Helaas wisten jullie niet te winnen, maar
desondanks deze nederlaag kunnen jullie aanstaande zaterdag toch kampioen worden! DUS KOM
ALLEMAAL KIJKEN EN SUPPORT ONZE E4 NAAR HUN TWEEDE KAMPIOENSCHAP VAN DIT
SEIZOEN: OM 10 UUR THUIS TEGEN WEIDEVOGELS!
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna. Het ging het eerste stuk echt goed, jullie passte snel
over waardoor jullie snelle en goede aanvallen hadden. Helaas konden jullie dit niet de hele wedstrijd
volhouden, het was ook zo warm! Volgende week spelen jullie alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen
tegen Weidevogels. Hopelijk weten jullie te winnen! Succes!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen HKV Ons Eibernest. Jullie speelden een goede wedstrijd en
wisten weer te winnen. Hierdoor spelen jullie aanstaande zaterdag jullie KAMPIOENSWEDSTRIJD! Het kan
bijna niet meer mis gaan, maar toch kunnen jullie alle support gebruiken! DUS KOM ZATERDAG
ALLEMAAL OM 10 UUR NAAR VALTO EN SUPPORT ONZE F2 NAAR HET KAMPIOENSCHAP!
VALTO F3 speelde afgesloten zaterdag tegen Phoenix F1. Helaas wisten jullie niet te winnen. Volgende
week spelen jullie je laatste wedstrijd van het seizoen tegen Avanti, dus hopelijk lukt het dan wel! Zet ‘m op!
VALTO F4 speelde thuis tegen ONDO. Er was te merken dat de F4 een paar weken geen wedstrijd meer
had gespeeld. Jullie liepen eigenlijk heel de wedstrijd een beetje achter de feiten aan. Verdedigend waren
jullie er niet optijd bij. Wel wisten jullie soms goed aan te vallen en maakte jullie er 7. Helaas wel verloren!
Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Refleks, vorige keer wisten jullie daar niet van te winnen, maar
hopelijk lukt het zaterdag wel! Kom op!
VALTO F5 speelde thuis tegen KZ Danaïden F2. Jullie hebben erg goed gespeeld en wisten uiteindelijk met
11-7 te winnen! Dit zorgt ervoor dat jullie aanstaande zaterdag kampioen kunnen worden! ONTZETTEND
KNAP! Want jullie spelen allemaal pas sinds deze tweede helft veld wedstrijden!! DUS KOM ALLEMAAL
KIJKEN AANSTAANDE ZATERDAG BIJ DIE HAGHE OM 11 UUR EN SUPPORT DEZE TALENTEN NAAR
HUN EERSTE KAMPIOENSCHAP!

Gezocht: Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in Vreeloo (2 dagen). En is bedoeld voor de basisschool
groepen 5 t/m 8, met als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen.
Wat doe je zoal?
• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle Lierse basisscholen.
• Je verwerkt de inschrijvingen.
• Overleg met Vreeloo.
• Contact met deelnemende sportverenigingen.
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• Mail en telefoon verkeer beantwoorden (vragen mbt teams ed).
Op de dagen zelf:
• Tribunes klaarzetten.
• Standen verwerken.
• Omroepen.
• Prijsuitreiking.
Meer info kun je vinden op: www.lso.dlier.nl of je kunt contact opnemen met Anita Herbert (herberta@live.nl).

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te
fluiten.

Afgelopen zaterdag
Bij VALTO thuis
Bij Valto A2 moesten we zelf een scheidsrechter leveren. Ons korps kon om die
tijd niet iemand leveren. Gelukkig is er dan Wim die dan bereid is te helpen. Later
op de dag zag ik hem nogmaals in actie bij Valto A3 en tussendoor nog als
gastheer. Klasse Wim.
Ook heeft volgens mij Pierre nog de B2 gefloten en zag ik Max soeverein de
Bronto’s fluiten.
Wedstrijdsport buiten VALTO
• Rick en Alex zijn naar DSC geweest die tegen PKC 1 moesten. Rick meldt: “2 strafworpen en 2 vrije
ballen over de hele wedstrijd” en “Was een heel rustig en gemoedelijke wedstrijd”. PKC won overigens
met een punt of 10 verschil.
• Jan floot bij Pernix de wedstrijd tegen GKV 2 uit Gorinchem. Het werd een makkelijke overwinning voor
GKV met 12-26. Ze zijn dan ook kampioen in deze reserve overgangsklasse.
Klasse mannen!
Komend weekend
De laatste competitieronde. Hoewel er voor Valto 1 vermoedelijk nog een toetje wacht.
Nog geen aangewezen scheidsrechters voor B1, C2, S4 en S5 maar wie weet. De gastvrouw en -heer staan
in ieder geval wel ingeroosterd.
Scheidsrechter Gastheer
10:00 Valto B1

KOAG B2

(Jeanette Ris)

11:00 Valto C1

Vitesse C1 Corne Pronk

(Jeanette Ris)

11:30 Valto C2

Fiks C1

(Jeanette Ris)

11:45 Fortis B1

Tilburg B1 Jan Korteland

12:00 Valto 4

Futura 3

15:00 Valto 5

Thor 2

15:30 Dubbel Zes 1 Triaz 1

(Jeanette Ris)
(Peter de Rijcke)
Cock Matthijsse

Rick en Alex krijgen misschien ook nog een aanwijzing. Dit wordt meestal pas op maandagavond bekend.
Succes mannen!!
Gastheercoördinator Peter
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Nieuws van de Technische Commissie

Teamindelingen jeugd
Beste Valto-ers,
Tegen het einde van de competitie is het voor Valto altijd een spannend moment: dan worden de nieuwe
teamindelingen gepubliceerd voor het volgende seizoen! Binnen het samenstellen van die teamindelingen
houden we altijd met een aantal zaken rekening.
Uitgangspunten voor het samenstellen van teamindeling
Elk jaar bereidt de Technische Commissie van Valto de teamindelingen voor. Gedurende het gehele seizoen
bekijken Coördinatoren de trainingen en wedstrijden van hun leeftijdslagen. Er worden gesprekken gevoerd
met trainers en coaches en de voortgang van spelers wordt besproken op verschillende momenten. Hiermee
probeert de TC om tot een zorgvuldige potentiële teamindeling te komen die vervolgens met alle trainers en
coaches in de teamindelingsvergadering wordt doorgenomen.
Deze volgorde wordt gebruikt omdat de trainers en coaches de spelers het vaakst zien en een duidelijk
beeld kunnen creëren van hun spelers. Met het beeld van de trainers en coaches gaat de TC verder aan de
slag, zodat zij uiteindelijk het totaalbeeld kunnen vormen. Een teamindeling voor de gehele vereniging
baseren we namelijk niet alleen op korfbalkwaliteiten. Om tot de beste indeling te komen houden we onder
andere rekening met: leeftijd, sociale aansluiting en teamgrootte naast het eerder genoemde niveau van de
speler. Voor de F en E is het niveau van minder belang voor de indeling dan andere uitgangspunten. Vanaf
de D worden teams steeds meer op niveau ingedeeld om zo veel mogelijk spelers de kans te geven met
spelers van hun eigen niveau te spelen. Uiteindelijk is dit een van de zaken die leidt tot een verhoogd
spelplezier! Sommige teams worden pas samengesteld na een selectieperiode, dit geldt voor komend
seizoen voor zowel de A junioren als de Senioren selectie en er vindt een selectie plaats voor dames in de
C1.
Net als vorig jaar zijn de F-teams nog niet ingedeeld. Vaak levert het schoolkorfbaltoernooi in deze leeftijd
nieuwe leden op. Wij wachten dit liever af om daarna een goede indeling te maken met de juiste aantallen
per team. Dit zal pas aan de start van het nieuwe seizoen (in augustus) gebeuren. Ook in de E en D teams is
ruimte voor nieuwe leden en natuurlijk bestaat ook nog de mogelijkheid om nieuwe E-teams toe te voegen.
Hoeveel tijd de trainers en coaches samen met de TC er ook insteken, soms komen we niet uit onder het
maken van moeilijke keuzes. Die keuzes proberen we zo goed mogelijk uit te leggen en worden altijd
gemaakt met als overweging dat het de beste keuze voor iedereen is. Misschien betekent dit dat een
persoonlijke wens niet direct ingewilligd wordt maar we hebben er vertrouwen in dat we opnieuw een
indeling hebben kunnen maken om trots op te zijn.
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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

Vragen naar aanleiding van teamindelingen 2018-2019
Misschien zijn er na het lezen van deze indeling nog vragen die openstaan. We willen jullie vragen om de tijd
te nemen om deze indeling op je in te laten werken. Als er vragen zijn dan mogen deze rechtstreeks aan mij
gericht worden door een e-mail te sturen naar onderstaand adres. De TC licht de teamindeling dan graag toe
in een persoonlijk gesprek, kleinere vragen kunnen telefonisch beantwoord worden.
Deze gesprekken worden gepland nadat de eerste trainingen in de nieuwe teams hebben plaatsgevonden.
Op deze manier krijgen spelers, trainers, ouders en de TC de kans om een beeld te vormen van de nieuwe
teams waarin een speler/speelster is ingedeeld en daar hun mening op te baseren. Uiteindelijk willen we
namelijk allemaal hetzelfde, voor iedereen op zijn of haar eigen niveau leuk korfballen!
Met vriendelijke groet,
Bart Versteegen, Voorzitter TC
vztc@ckv-valto.nl / 06-2129 7535
Einde seizoen - trainingstijden
In de week van 28 mei zal er nog op de gebruikelijke dagen en tijden getraind worden in de huidige teams.
Op 2 juni zullen de laatste competitiewedstrijden voor dit seizoen worden gespeeld en na deze wedstrijden
zullen de trainingen in de nieuwe teamindelingen van start gaan.
Vanaf maandag 4 juni geldt het onderstaande trainingsschema:
Dinsdag:

18.00 – 19.00 uur
C
19.00 – 20.00 uur
B
20.00 - 21.00 uur
A
Donderdag:
18:00 – 19.00 uur
E&F
18:30 – 19.30 uur
D
Tot en met donderdag 21 juni a.s. wordt dit schema gehanteerd waarna het korfbalseizoen wordt afgesloten
met het jeugdweekend.
Jaarschema CKV Valto
Het jaarschema van CKV Valto is te vinden via de volgende link:
http://ckv-valto.nl/wedstrijden/jaarschema-2018-2019/ In dit schema wordt weergegeven wanneer het
seizoen weer start bijvoorbeeld maar ook wat korfbalvrije weekenden zijn.
Trainers & Coaches seizoen 2018-2019
De trainers en coaches voor het seizoen van 2018-2019 zijn zo goed als rond. Frank de Rijcke heeft hier
een grote rol in gespeeld waarvoor we hem graag willen bedanken! Het uitgangspunt bij het matchen van
trainers/coaches en teams is dat we zoveel mogelijk proberen om de eigen training en het trainen geven te
combineren waar dat mogelijk is.
Trainer worden?
Heb je interesse om trainer/coach te worden of vind je het leuk om een nog betere trainer/coach te worden
door te leren van ervaren trainers van Valto of van een trainersbegeleider van het KNKV? Je kunt altijd
tijdens het seizoen aansluiten bij een team om wat ervaring op te doen. Als je al enkele jaren trainer bent en
je wilt meer handvatten hebben om jouw trainingen voor te bereiden dan wilt Valto je ook graag de kans
bieden om te leren! Stuur een mail naar Bart Versteegen zodat we kunnen kijken welke trainersopleiding bij
jou past. Valto investeert graag in haar vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen Valto!
INDELING TEAMS 2018/2019
Senioren
De teamindeling van de senioren wordt z.s.m. bekend gemaakt.
A1-selectie
Trainer/coach A1:

Nikki Koster
Luuk Jansen
Tessa van Dijk

Martijn Dijkstra
Wouter Dijkstra
Max Hulsebosch

Laura van der Eijk
Sheila Herbert

Martijn Potters

Vera Lagerwerf
Myrte Sevinga

Bas Ridder
Jan Pieter Vermeer
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A2
Trainer/coach A2:

Ron Boekestijn
vacant

1 of 2 heren A1-selectie

Evt. 1 dame A1-selectie

Luca Hagemans

Rianca Aarts

Rolf Jansen

Tessa Boers

Fabian de Jong

Inge van Dop

Stijn Vrugt

Noa de Meulmeester
Iris van Paassen

A3
Coach:
Trainer:

Martin van der Eijk
Nico Ridder
Steven Vijverberg
Daniël Verbaan

Lorenzo Matthijsse
Jimmy van der Meer
Floris Prins
Máté Ridder
Ivar van der Stok

Yentl Bouman
Julia van der Eijk
Amber Jans
Romy van der Meer
Nida Simsek

B1
Trainer/coach: Pieter van Muijen
Frank de Rijcke
Jasper van der Eijk
Romeo Kortekaas
Daan van Oudheusden
Koert Ridder

Iris Lagerwerf
Romy Lansbergen
Julia van der Mout
Annelie Prins
Elise Rijsdijk

B2
Trainer/coach: Mark van Geest
Nikki van Spronsen
Daan Boekestijn
Jordi Lammers
Mink de Meulmeester
Bart van Seters
Justin Vermeer
B3
Coach:
Trainer:

Kim van Dop
Jolijn van Eendenburg
Emma Looijenga
Rosanne Mulder
Ilse Slaman
Laura Wiedmann

vacant
Linda Bouman
Petra Dijkstra

Bart Aarts
Joah van Dijk
Tim van Dijk
Sven Donker
Stan Keijzer
Fabian van Vliet
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Sanne Poot
Jytte Stolze
Jordan Verkade
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C1
Trainer/coach:

Simon Kok
Bart van Leeuwen
Damesselectie
Emma van den Bos
Sanne Dikkenberg
Renkse van Kester
Brecht van der Meer
Marith Mostert
Sanne van Oudheusden
Sanne Rijsdijk
Mieke Stolze

David van Dijk
Thomas Kleijweg
Tim Krapels
Milan Lansbergen

C2
Trainer/coach:

Mees Koole
Floris van Muijen

Jens Berkhout
Niels van Nieuwkerk

C3
Trainer/coach:

3 dames C1-selectie
Elise van Geest
Mette Bongaards
Nouky Staats
Miloe van Vliet
Thijs Dijkstra
Romee Valstar

Luke Aarts
Levi van Baarle
Igor Strik

C4
Coach:
Trainer:

Alicia van Dijk
Lisa van Oudheusden
Nova Post
Marit Schriel
Julia Vreugdenhil
Danique van Wensen
Estelle de Zeeuw
Stijn Vrugt
vacant
Zané de Roo
Rick van Dasler

Tim Borsboom
Lucas Bruurmijn
Tristan Hagemans
Dave van der Meer
Roald Molenaar
D1
Trainer/coach:

Isabel van den Berg
Rowena van Dijk
Iris Staats
Yara Vreugdenhil
Jennifer van der Wel
Sheila Herbert
Thomas Ris

Sven van Dijk
Jorn Kagchelland
Kees Mostert
Frenk Poot
D2
Trainer/coach:

Finne Elenbaas
Jill Koornneef
Luna Koornneef
Jonne van der Meer
Isa Stolk
Rolf Jansen
Sjors Jansen

Lucas Elgersma
Justin van Geest
Michel Noordam
Daan van Seters
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Sanne Hanemaaijer
Maartje van Leeuwen
Danique Vijverberg
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D3
Coach:
Trainer/coach:

Helen Lochmans
Martijn Dijkstra
Ruben Hoogerbrugge

Kevin Bouwmeester
Robin Hartholt
Lars Knoll

D4
Coach:
Trainer/coach:

Floor Boekestijn
Jette Dukker
Tess Lochmans
Iris Vermeer
Noortje van Vliet
Lenne van der Voorn
Lysanne van Venetiën
Wouter Dijkstra
Luca Hagemans
Joyce Meijer
Jan Pieter Vermeer

Tim van den Berg
Bram Hanemaaijer
Ben van Os
Milan Vermeer
D5
Trainer/coach:
Trainer:

Demi van Berkel
Gwen Bos
Joëlle van Dijk
Roos Oussoren
Bart van Muijen
Thom Voskamp
Floris Prins
Ivar van de Stok

Ryan Barten
Geppe Mazzucco
Rick van der Meer
Bjorn Mons
E1
Coach:

Esme Aarts
Joanne van den Berg
Eline van der Kaaij
Piera Mazzucco
Michelle van Mensch
Vera van der Eijk
Bas Ridder

Toon van Vliet

E2
Coach:

Elise van Dijk
Sara Dukker
Isis Groen
Anouk Koole
Lize van Vliet
Romy van der Berg
Mandy Herbert

Bas van der Kaaij
Mike Zwinkels
E3
Coach:

Stacey Eberhardt
Lieke van Eendenburg
Anne Elgersma
Laura van der Eijk
Iris Lagerwerf
Vera Lagerwerf
Sara van den Berg
Sofie van den Berg
Dieke Poot
Charlotte van Ruijven
Jet Schenkeveld
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E4
Coach:

Rianca Aarts
Ilse Slaman
Jennifer van den Akker
Liv Doorduin
Nora van Geest
Valerie de Jong
Amber Knoll

E5
Coach:

Lisette van Dijk
Myrte Sevinga

Steven van den Berge
Duncan Scholtes
E6
Coach:

Julia van den Berg
Lucy van der Meijs
Veerle Oussoren
Noa de Meulmeester
Iris van Paassen
Lisanne van der Voort
Britt Cevaal
Maud Cevaal
Lotte Bakker
Lisa van der Mark

E7
Coach:

Daan van Oudheusden
Lisa van Wingerden

Vinn Duyvesteijn
Tim Hartholt
Trainers E-groep:

Daniek de Koning
Nora Ruigrok
Rianne Kok (coördinatie)
Rianca Aarts
Romy van der Berg
Lisette van Dijk
Jasper van der Eijk
Laura van der Eijk
Vera van der Eijk
Mandy Herbert
Romeo Kortekaas
Iris Lagerwerf
Vera Lagerwerf
Noa de Meulmeester
Daan van Oudheusden
Iris van Paassen
Koert Ridder
Bas Ridder
Myrte Sevinga
Ilse Slaman
Lisa van Wingerden

F – in te delen na de zomervakantie
Daan van Veldhoven
Don van Veldhoven
Julian Hanemaaijer
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Lotte Neijssel
Des Doorduin
Dailey van den Akker
Fem Schenkeveld
Lizzy van ‘t Woudt
Trainers/coaches F-groep:

Tessa van Dijk
Fleur van Duin
Fabian de Jong
Maaike Ridder
Elise Rijsdijk
Lisanne Onck
Gerard Verbraeken

Kangoeroes
Kjell Zwinkels
Rens de Ruiter
Lenn van der Velden
Trainers Kangoeroes:

Lotte van Eendenburg

Inge van Dop
Jimmy van der Meer
Romy van der Meer
Máté Ridder

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 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
Datum

Dag

31 mei

Do

2 juni

Za

2 juni

Za

2 juni

Za

2 juni

Za

2 juni

Za

6 juni

Wo

6 juni

Wo

Tijds
duur
19.3023.30

Bezetting 1

08.1512.00
11.0014.00
12.0015.00
15.0018.00
17.3020.30

Sandra
Boekestijn
Corine
Vreugdenhil
Trude
Veerhoek
Caroline
Schouten
Valto 8

Annemieke van
Leeuwen

13.0015.00
15.00-

Janine
Krapels
Irma

Suzanne
Oussoren
Annemieke
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Bezetting 2

Bezetting 3

Ass
keuken

Keuken

Vincent
Cornelisse

Hilde vd Mark
Wendy van
Geest
Valto 8

15

2 leden Valto 8

Datum

Dag

Tijds
duur
17.00

Bezetting 1

Bezetting 2

Koornneef

Dukker

Bezetting 3

Ass
keuken

Keuken

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:

1/6 C3
8/6 C2
15/6 B3
22/6 B2
29/6 B1
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Nieuws van Jytte
Hallo allemaal,
Ruim 9 weken vertoef ik in het Erasmus MC Sophie i.v.m. een ernstige longinfectie.
Een lange tijd maar door jullie bombardement aan kaarten, vrolijke berichten, oppeppertjes en kadootjes is
het te doen.
De komende weken ben ik gedeeltelijk in het Sophia en deels thuis, de behandeling is voorlopig nog niet
afgerond.
Ik wil jullie allemaal bedanken, fijn om te merken dat er aan me gedacht wordt!
Groetjes,
Jytte Stolze B3

Korfbalmasterz bij Valto
Nog maar een aantal dagen te gaan totdat het 31 mei is. Gelukkig hebben de meeste mensen hun
spelregelbewijs inmiddels gehaald, maar we zijn er nog niet! Valto 1, 5 en 8 hebben het goede voorbeeld
gegeven en zijn nu allemaal spelregel-proof. Hieronder een lijstje met de teams en een lijst met mensen die
hun spelregelbewijs nog moeten halen. Voor vragen kun je contact opnemen met Marije,
marije.van.dalen@ckv-valto.nl.
Team
Valto 1
Valto 2
Valto 3
Valto 4
Valto 5
Valto 6
Valto 7
Valto 8
Valto A1
Valto A2
Valto A3

Gehaald
7
7
4
10
10
0
5
12
6
4
1
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Nog te halen
2
3
10
3
2
10
5
0
4
7
10

Vrijgesteld
2
2
8
1
2
0
2
0
1
3
4

16

% Behaald
100%
90%
86%
85%
100%
0%
70%
100%
70%
64%
45%

Team
2
3

Nog te halen
1
2

4

3

6
7

10
3

A1

3

A2

4

A3

5

Naam
Ron
Laurens
Frank
Aileen
Michael
Alex
Iedereen!
Rinze
Nathalie
Wouter
Lisa
Rick
Vera
Rolf
Iris
Kitty
Noa
Mate
Jimmy
Fabian
Romy
Julia

Wedstrijdverslagen
Mooie korfbalmiddag met mooie resultaten voor A1 en VALTO 2.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Met nog twee wedstrijden op het programma hebben de meeste ploegen en de verschillende poules niets
meer te winnen of verliezen. Vanmiddag stond voor de VALTO selectie teams nog wel van alles op het spel.
Was het bij de vorige wedstrijden twee weken geleden al lekker zomers om te spelen, dit weekend stegen de
temperaturen naar een tropisch niveau. Op veld 1 stonden deze middag drie wedstrijden geprogrammeerd
waarin de VALTO teams de punten moesten pakken om op koers te blijven. VALTO A1 en 1 strijden voor
lijfsbehoud en zouden bij winst een flinke stap in de goede richting zetten. De A1 zou bij winst zelfs het
verblijf in de junioren overgangsklasse met een seizoen verlengen, maar dan moest wel het op gelijke
hoogte geklasseerde Die Haghe A1 verslagen moeten worden.
Of het de spanning bij de spelers was weet ik niet, maar VALTO A1 had een wel erg moeizame start aan
deze belangrijke wedstrijd. Via de life stream heb ik de eerste helft een beetje gevolgd, waarin onze A1 aan
het eind van de eerste helft pas tweemaal de korf had gevonden. Zij konden nog wel wat support gebruiken,
dus op de fiets gesprongen om hen in de tweede helft te steunen in de strijd. Na de 3-5 ruststand was
VALTO A1 blijkbaar met de juiste bagage weer het veld ingestuurd. Na een kwartier spelen kwam VALTO
A1 bij 8-8 weer langszij en was het ook gelijk erop en erover. Mirte bracht de A1 voor het eerst op
voorsprong en nog in dezelfde minuut verdubbelde Thijs de voorsprong naar 10-8. De gasten wisten echter
dat ook zij de punten keihard nodig hadden, dus zette ook zij nog een keer aan. Die Haghe A1 had vandaag
een paar dames die met scherp schoten, waardoor zij even later weer op gelijke hoogte kwamen bij 10-10.
In de volgende fase scoorden de ploegen om en om en zorgden Thijs, Martijn, Simon en Tessa dat we
gelijke tred hielden met de tegenstander. Er waren toen nog zeven minuten te gaan en VALTO A1 zette hun
slotoffensief in. Met drie doelpunten op rij van Vera, Thijs en Sheila stond er even later een 17-14
voorsprong op het bord en leek de wedstrijd gespeeld. Die Haghe wilde echter nog niet van opgeven weten
en wisten twee minuten voor het einde ook de korf nog te vinden. Geen tijd dus om achterover te leunen
voor het Lierse publiek, wat de junioren aanspoorden om door te blijven gaan. De verdediging hield het goed
dicht en de Haagse aanvallen waren dan ook na één schot weer voorbij. VALTO A1 speelde de wedstrijd
gedisciplineerd uit en het was uiteindelijk Thijs die de wedstrijd definitief in het slot gooide toen hij er 18-15
van maakte. Met de winst in de laatste drie wedstrijden tegen de Meervogels, KCR en vandaag Die Haghe
heeft onze A1 op tijd de eindsprint ingezet en zich verzekerd van een volgend seizoen in de AOK. Volgende
week tegen TEMPO A1 staat er voor beide ploegen dus niets meer op het spel en kan er zonder druk
gespeeld worden. Dit levert meestal de leukste wedstrijden op, dus wie deze youngsters wil zien spelen
moet zorgen dat ie om 12:30 uur in Alphen aan de Rijn langs de lijn staat.
De Bijblijver, 28 mei 2018
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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

Dan was het tijd voor, toch wel een beetje, de hoofd act van vanmiddag. VALTO 2 was dit veldseizoen met
maar één doel gestart en dat was de degradatie van vorig seizoen weer ongedaan maken. De eerste
wedstrijden werden met overmacht gewonnen, maar op bezoek in Delft bij DES 3 ging het mis. Ons tweede
liet zich de kaas van het brood eten door het geroutineerde team van DES en er werd terecht met 17-14
verloren. In het vervolg van het seizoen werden geen fouten gemaakt, maar ook DES 3 bleef winnen. Het
onderlinge duel tussen deze ploegen werd dus de sleutelwedstrijd in deze competitie. VALTO 2 deed in de
thuiswedstrijd tegen DES goede zaken door met vier verschil te winnen en nam daarmee de koppositie over
van DES 3. In de volgende wedstrijd maakte DES weer een misstap tegen de tegenstander van VALTO
vandaag, Rohda 3 wat intussen al is gedegradeerd. VALTO 2 is duidelijk een maatje te groot voor deze
reserve tweede klasse poule en blijft met grote cijfers winnen.
Onder leiding van scheidsrechter Brouwer begon VALTO 2 vandaag aan hun kampioenswedstrijd. Bij winst
zullen zei niet meer te achterhalen zijn voor de enig overgebleven concurrent DES en is de promotie een
feit. Ron bleef vandaag weer aan de kant, omdat hij, net als in de vorige wedstrijd, bij het vlaggenschip zou
spelen. Het begin was lastig met veel schoten die hun doel niet troffen. VALTO wist pas na zeven minuten
voor het eerst de korf te vinden en, zoals dan wel vaker gebeurd, zag het even later aan de andere kant de
gelijkmaker door de korf vallen. Het andere vak had minder moeite om de korf te vinden. Pieter en Lisanne
zetten binnen een minuut voor VALTO een verschil van twee op het bord. Na een kwartier spelen was het
verschil door twee treffers van Ruben al opgelopen naar 6-2 en leek VALTO los te zijn. Rohda wist echter
met twee toegekende strafworpen het verschil weer te halveren en kwam het bij 7-6 toch weer erg dichtbij.
Er moest dus weer even aangezet worden door VALTO en dat had Hugo niet tegen dovemans oren gezegd.
Nikki, Pieter en Ruben herstelden het verschil weer, waarna Rohda met hun derde strafworp nog even in het
spoor konden blijven. Thijs, die in het veld was gekomen op de plaats van Mees, zorgde met een van zijn
eerste schoten weer voor een marge van vier, waarna Lisanne even later de ruststand op het bord zou
schieten. Deze 12-7 ruststand was natuurlijk leuk, maar we weten allemaal dat VALTO ook erg veel
opgelegde kansen al had gemist.
In het tweede bedrijf speelde VALTO betere aanvallen en leken de zenuwen van zich afgeschud te hebben.
Tegenstanders werden goed uitgeschakeld, waardoor de voorsprong langzaam maar zeker groter werd. Het
eerste doelpunt na rust was nog wel voor de Amsterdammers, maar daar had Thijs direct weer een antwoord
op. Het verschil zou nog één keer op vier komen door een afstandsschot van Rohda, maar daarna ging
VALTO helemaal los. Met zes doelpunten in tien minuten was halverwege de tweede helft de wedstrijd wel
gespeeld bij de 19-9 tussenstand. Niet veel later vond Hugo het tijd om zijn reserves uit de A1 hun
speelminuten te gunnen. Sheila, Simon en Rick kwamen binnen de lijnen. Zij mochten de overwinning naar
een goed einde brengen en zouden ook alle drie hun doelpunten mee pikken. Het laatste fluitsignaal klonk
na de 26-13 van Ruben, waarmee Rohda met dubbele cijfers aan de kant werd gezet. Het kampioenschap is
dus binnen en promotie een feit voor VALTO 2. Een mooie prestatie voor dit team en een mooi afscheid voor
Hugo, die na dit succes jaar weer meer tijd voor zijn gezin neemt. Veel tijd om bij dit feit stil te staan was er
niet, want ook het vlaggenschip moest nog om belangrijke punten gaan strijden.
Hun tegenstander kwam uit Middelburg en is de runner up Swift, wat na de zaal versterking heeft gekregen
van oud KZ/Hiltex speelster Naomi Zuidweg. Sinds haar komst heeft Swift de weg naar boven ingeslagen en
had tot vandaag zelfs nog een kleine kans op het kampioenschap. Dan moesten Fiks en SKF vandaag wel
tot een puntendeling komen, wat helaas voor Swift niet gebeurde. Zij waren dus ook, net als VALTO, alleen
gebaat bij een overwinning en dat straalden zij ook vanaf minuut één uit. De arbitrage was vandaag in
handen van het prima leidende duo de Groot en Rombouts. Ron begon vandaag weer net als in Harderwijk
in de basis voor de licht geblesseerde Kevin. Hij begon naast Bart, Judith en Iris in de verdediging. De
aanvallen liepen niet lekker bij ons en na twee minuten waren het dan ook de Zeeuwen die de score
openden. Met de treffer van Ron in de vierde minuut zou VALTO voor de laatste keer op gelijke hoogte
komen, waarna Swift met drie treffer zou weglopen naar 2-5. Met de 3-5 van Bart even later leek er nog niets
aan de hand, maar toch raakte VALTO bij 3-7 de aansluiting al een beetje kwijt. Na de time out leek VALTO
weer even de aansluiting te krijgen toen Laurens de 6-8 binnen schoot, maar Swift stelde direct orde op
zaken door er weer 6-10 van te maken. In het vervolg van de eerste helft zou VALTO nog één keer terug
komen tot een verschil van twee door doelpunten van Laurens en Frank, maar weer kwam Swift te snel weer
terug op een verschil van vier. Tot de rust wist VALTO nog tweemaal te scoren via Frank en Iris, maar daar
stonden vijf Swift doelpunten tegenover, waardoor we met 10-17 de kleedkamers opzochten.
Het aanwezige publiek besefte dat er een wonder nodig was om deze Zeeuwse ploeg op de knieën te
krijgen. Het begin van de tweede helft was dan ook weer voor de gasten die binnen enkele minuten de
voorsprong vergrootte naar 10-19, voordat Frank voor ons weer eens scoorde. Hierna werden Bart en Frank
vervangen door Mees en Kevin in de hoop het tij nog te keren. Dit bleek echter valse hoop, want na de 1219 van Ron ging Swift weer los. Met vier treffers op rij wisten zij het verschil te vergroten naar 12-23 en was
de wedstrijd met nog een kwartier op de klok wel gespeeld. Swift ging wat losser spelen wat ons de kans gaf
om nog wat terug te doen, maar een wedstrijd zou het nooit meer worden. Na de 13-26 leek het er op dat
VALTO een fikse oorwassing zou krijgen, maar gelukkig wisten Ron, Zané (2x) en Mees nog wat aan schade
beperking te doen door het verschil terug te brengen tot negen. Het slotakkoord was echter voor Swift, wat in
de gezusters Zuidweg twee prima scorende dames heeft. Zij namen samen één derde van de Swift
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doelpunten voor hun rekening, maar ook Gijs Gillissen en Stephan den Boer bleken vandaag weer
loepzuiver. Voor VALTO 1 is het volgende week de laatste kans om nog een plaatsje te stijgen in de poule,
maar dan zal er wel gewonnen moeten worden bij Nieuwerkerk. Daarnaast zal Swift in hun laatste
thuiswedstrijd ook KVS aan de zege kar moeten spannen. Ik ga er van uit de we volgende week een
strijdvaardig VALTO te zien krijgen dat alles uit de kast gaat halen om deze laatste strohalm te pakken. Om
deze strohalm te pakken zal er ook zeker een negende man langs de lijn moeten staan in Nieuwerkerk, dus
kom volgende week allemaal naar de Kleine Vink om onze ploeg naar die brood nodige overwinning te
schreeuwen.
Tot volgende week dus allemaal, Arno van Leeuwen.

Valto 5 - OZC 3, 19 mei 2018
Hoofdsponsor MELIOR
De kronieken van Valto 5, het kolkende sportpark!
Vorige week mochten wij tijdens het pinksterweekend aantreden tegen ozc. Een ploeg die wij drie maal zijn
tegengekomen en drie maal zonder punten achterlieten. OZC bleek vaak een taaie tegenstander. In de
laatste zaal wedstrijd tegen hen lukte het ons in de eerste niet het verschil te maken en stonden we zelfs met
4-7 achter. Gelukkig konden we in de tweede helft het tij keren en wonnen met 13-22. Op deze schitterende
dag voor Pinksteren wilden wij het niet zo ver laten komen. Omdat het officieel een vrij weekend was had HT
een weekend weg geboekt. Hans had helaas nog te veel last van zijn blessure en zo kwam het dat wij
Michael mochten verwelkomen als versterking.
Terwijl het sportpark volstroomde met supporters stelden wij ons op op het hoofdveld. Aangezien wij als
enige mochten spelen waren wij het voor- hoofd- en naprogramma van de dag!
Zoals onze trouwe lezers weten staan wij nog steeds bovenaan in de poule, gevolgd door Erasmus met
hetzelfde punten aantal. Wij hebben echter een beter onderling resultaat en stevenen dus nog steeds op de
titel af! De belangen van vandaag waren duidelijk, winnen en hoe maakt niet uit.
Als de arbiter van dienst op zijn fluitje blaast en de eerste worp is gegooid komt langzaamaan het kabaal ook
op gang. De wedstrijd was de gehele eerste helft in evenwicht, waarbij Valto licht de overhand had en twee
maal een voorsprong van twee punten weggaf. Aanvallend had het ene vak moeite, verdedigend het andere
vak. Door deze ontwikkelingen in het spel stond het bij rust gelijk 9-9.
Coach D begon aan zijn befaamde praatje, zette alle poppetjes op de juiste plek en de beentjes op aarde.
Coach D:” laat je niet gek maken door het publiek! Blijf korfballen en geef de supporters de overwinning!!”
Toen wij naar buiten traden stond het Valto 5 legioen al klaar om vol gas kabaal te maken. Met Anna, Boekie
en Hellen in de aanval besloot Anna haar tactiek te delen “we scoren er direct twee en geven dat niet meer
weg”. En zo geschiedde het, er werd goed geluisterd naar deze rebound queen want haar vak maakte twee
doelpunten. Deze voorsprong werd niet meer weggegeven. De voorsprong werd uitgebouwd naar vier
verschil en dat gat werd niet meer kleiner. Het aanwezige publiek genoot van het spel en jutte de spelers op
tot meer goals. De ene actie nog mooier als de andere zorgde voor een kolkend Valto park!
Na het laatste eindsignaal van de arbiter van dienst was er de nuchtere constatering dat we nog maar twee
keer hoefde te winnen.
Gezamenlijk nam het team afscheid van het in grote getallen aanwezige publiek. Nog maar een twee
wedstrijden en V5 is kampioen, dat zou betekenen dat we op 2 juni een groot feest kunnen vieren. Laten we
er voor gaan! Dan rest mij het stuk te sluiten. Al het publiek bedankt voor de opkomst!
Schrijver der kronieken van Valto 5.

Meervogels 4 - Valto 5, 26 mei 2018
Hoofdsponsor: MELIOR
De kronieken van Valto 5, de hitte aanslag.
Na onze overwinning op OZC mochten wij deze schitterende zaterdag aantreden in Zoetermeer tegen de
Meervogels. Op de achtergrond speelden onze achtervolgers ook tegen elkaar: Erasmus -KCC. Om het
korfbalfeest compleet te maken speelde Valto 2 haar kampioenswedstrijd thuis tegelijk met ons. Gelukkig
waren we compleet, HT terug uit Duitsland en Hans van zijn blessure verlost. Zo kon coach D zich
permitteren vier verschillende spelers te wisselen mocht dat nodig zijn. Vooraf bespraken we de kwaliteit van
Meervogels: eigenlijk wisten we dat niet meer.. dus ging het vooral over onszelf. Afgelopen weken hebben
wij telkens een moeilijke fase in de wedstrijd gehad. Dat moet eruit. Als laatste: de hitte, let erop! Met dit
weer scoren wij vaak moeilijk, komen moeilijk op gang, zorg ervoor dat je goed warm loopt! (Dat lopen was
niet nodig.. bij zitten in de zon brak het zweet je al uit). Echter, de legende was onverbiddelijk en eiste dat
iedereen aan warmlopen deed.
Dat dit zijn uitwerking had bleek uit de eerste 15 minuten waarin Valto een voorsprong van 0-10 pakte.
Ondertussen werd er op de bank gediscussieerd, zou Meervogels nog terug kunnen komen? Hoeveel staat
Valto 2? Is er al wat bekend bij KCC - Erasmus? Gelukkig had Anna een vriendin in Capelle die ons de stand
kon vertellen! Helaas liet het antwoord een kwartier op zich wachten. Met verlies van Erasmus zouden wij
namelijk al kampioen kunnen worden als we zouden winnen!
Net toen die gedachte speelde begon Meervogels te scoren. Terwijl de hitte doorjoeg besloot de arbiter dat
het tijd was voor een drankpauze.
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Na de korte onderbreking kwam het bericht uit Capelle: KCC verliest. Dus moesten we deze wedstrijd uit
spelen en winnen om het volgende week dan af te maken.
Tot de pauze kabbelde de wedstrijd voort. We gingen rusten met een 2-14 voorsprong. In de rust werd er
besproken door te wisselen om de hitte tegen te gaan. Essie wilde er graag uit en zo kon Ilse haar eerste
minuten maken op deze prachtige dag. De tweede helft verliep zoals de eerste helft, met dit verschil dat
Meervogels bleef vechten waardoor het korfballen leuk bleef! De stand stokte bij 6-22 en weer was er een
overwinning binnengehaald!
Door alle uitslagen zijn we al gepromoveerd en rest ons alleen nog de schaal te pakken op de laatste dag!
Het nieuws wat uit De Lier kwam was ook heerlijk! Valto 2 (mijn oude teampje) was kampioen geworden!!
Top, super en ontzettend knap.
Volgende week gaan nog een keer alle remmen los van Valto 5 om het kampioenschap binnen te halen. Dit
zal tegen Thor zijn! Thor wist de laatste veldwedstrijd voor de zaal ons een pootje te lichten dus wij hebben
nog wat goed te maken! Wij hopen u allen zoals tijdens het pinksterweekend te kunnen begroeten! Laten we
er een feest van maken en met zoveel mogelijk komen om Valto 5 naar het kampioenschap te schreeuwen!
De kampioenswedstrijd begint om 15:00 uur waarna Valto 5 een ware Hollandse middag organiseert bij Villa
Valto met een gastoptreden van Valto’s meest bekende Party DJ Bart!!! Komt dus allen: neem vrienden,
kennissen, kinderen, opa’s en oma’s mee, dan maken we er een waar spektakel van op ons sportpark!
Bedankt voor de aandacht, tot volgende week!
Uw schrijver der kronieken van Valto 5.

Valto C4
Vandaag speelde Valto C4 een thuiswedstrijd tegen Reflex C2.
Het weer was heerlijk, zelfs wel een beetje warm.
Het begon gelijk op na 5 min scoorde Reflex de 0-1, daarna scoorde Tim de 1-1
En werd het al weer gauw 1-2 en 1-3
We spelen vandaag met drie invallers Lisa, Niels en Stan uit de C3.
Weer een puntje voor ons nodig en Levi scoort 2-4, maar met 2-6 gaan we de pauze in.
e
Na allemaal even gedronken te hebben start de 2 helft van de wedstrijd . Al gauw werden er 2 ingeschoten
door Reflex en was het 2-8. Daarna scoorde Tim 3-8.
Maar Reflex pakte gauw terug. Estelle , Roald en Levi schoten ook nog raak in de tweede helft.
Ook Reflex bleef nog scoren en helaas eindigde het met 6-12. Ze bleven er voor gaan, maar niet
gewonnen.
Volgende week alweer de laatste wedstrijd deze is tegen GKV.
Groetjes Levi en Desiree

RWA D1 - Valto D1
Het was een warme ochtend en we maakten ons op voor een nóg warmere wedstrijd. Vandaag moesten we
tegen RWA D1, de nummer laatst in de poule. Maar in onze hoofdklasse-gewenningspoule gaat niets
vanzelf hebben we al gemerkt. Toch gingen we vol vertrouwen van start. En dat bleek wel na de eerste 3
doelpunten, die waren allemaal voor ons! Daarna was de tegenstander ook gewend aan het warme weer en
deed iets terug, meteen gevolgd door een doelpunt van Milan, zijn tweede. We scoorden allebei nog een
keer en met rust was het dus 2-5.
In de tweede helft gingen we gewoon door waar we gebleven waren. RWA kreeg ook wel kansen, maar ze
scoorden ze niet allemaal. Wij scoorden er weer 5 en zij dit keer 3. De eindstand kwam dus op 5-10 en de
tweede overwinning was een feit. Bijna allemaal gescoord en moe, warm, maar voldaan gingen we van het
veld. Het was een leuke wedstrijd en het was een leuk seizoen. Hoewel we niet alles hebben gewonnen,
hebben we wel heel veel geleerd en zijn we trots dat we in deze klasse hebben mogen spelen. Nu nog het
teamuitje met lasergamen dat we hebben gewonnen bij de potgrondactie en een BBQ ter afsluiting.
Valto D1, bedankt! Finne & Jan Jaap

Valto E1
Zaterdag mocht de E1 naar Delft waar we tegen Fortuna E2 moesten spelen.
We begonnen goed en kwamen al snel 1-0 voor maar direct daarna scoorde Fortuna een gelijkmaker.
Toen kwamen wij weer voor, maar ook Fortuna scoorde direct weer 2-2. Hierna bleef Fortuna dit doorzetten
en liepen zij uit naar 11-4 met de rust.
Na een peptalk van Vera en een flinke slok water gingen wij weer het veld in en probeerde wij toch nog wat
tegenstand te bieden tegen dit te sterke Fortuna. In de tweede helft hebben we er toch nog een paar kunnen
scoren en is de eindstand uitgekomen op 19-8 verloren. Maar we hebben flink ons best gedaan op deze
warme morgen. En wij kunnen trots zijn op de te genstand die wij Fortuna hebben geboden.
Groetjes Elise
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Valto E2
Tegenstander van vandaag was Fortuna E5. Van de ongeslagen koploper hadden we tijdens de uit wedstrijd
met 15-5 verloren, dus we wisten dat het een pittige wedstrijd zou worden.
Helaas is Anne geblesseerd geraakt tijdens de laatste training en zal de laatste wedstrijden niet mee kunnen
spelen. Voor haar viel Joëlle (D4) in.
Anouk wist in de eerste minuut de 1-0 te scoren. Er werd goed verdedigd. De 2-0 en 3-0 werden door Déon
en Anouk gescoord. Er werd heel sterk gespeeld. Net voor de eerste rust wist Fortuna hun eerste punt te
scoren.
Fortuna kwam in het tweede deel vaker aan de bal en wist de stand op 3-3 te brengen. Anouk maakte de 43, maar Fortuna maakte alweer snel de 4-4. Joëlle maakte de 5-4, maar Fortuna zorgde net voor de rust dat
zij door twee punten op voorsprong kwamen. Tussenstand 5-6.
Na de grote rust wist Lars zijn eerste punt te scoren tijdens een wedstrijd en stond het 6-6. Maar Fortuna
ging beter spelen en het lukte hen 3x achter elkaar te scoren. Stand 6-9. Gelukkig wist Joëlle de 7-9 te
maken.
Het werd intussen warmer en spannender.
Laatste 10 minuten werd iedereen moe. Er werd nog tweemaal vanuit valto gescoord door Déon en Joëlle,
maar Fortuna bleek toch een maatje te groot. Eindstand 9-13.
Anouk Koole

Valto F1-Fortuna F2
Na een succesvolle uitwedstrijd tegen Fortuna F2 had Valto F1 heel veel zin in de thuiswedstrijd tegen de
gedreven ploeg uit Delft. Zaterdag vroeg in de ochtend in de volle zon ontvingen wij Fortuna met enige
spanning. Dieke, Lieke, Lize, Sara en Bas hadden er reuze zin in ! Mandy verzorgde de warming-up en zij
vertelde de spelers weer de benodigde tips en tactieken.
De wedstrijd begon voor Valto goed, goed samenspel en het snel rondgaan van de bal leidde tot succes,
echter Fortuna liet zich absoluut niet in een hoek drukken en nam revanche en al snel kwam de ploeg uit
Delft op voorsprong. Echter, Valto vocht terug. Het verschil was op een gegeven moment 3 punten in het
voordeel voor Fortuna en er kwam dus van onze kant een superspeler in het veld. Dat was gelukkig maar
van korte duur, want de superspeler scoorde snel en vanaf dat moment kregen de spelers van Valto meer
zelfvertrouwen.
Tijdens de rust bracht Mandy de groep bij elkaar, allen waren net als in iedere wedstrijd enthousiast en
natuurlijk heel gretig om te gaan winnen. Ze begonnen na de rust weer vol goede moed en het samenspel
van voor de rust werd voortgezet. Valto was heel gedreven en dat was mooi om te zien ! Echter, Fortuna
maakte een aantal mooie punten en uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een stand van 10-14. Jammer, maar
ook hier leren de jonge spelers weer veel van ! ’s Middags hadden we nog een prachtige
kampioenswedstrijd van Valto 2 in het vooruitzicht, waarin o.a. onze coach Mandy en trainster Lisanne deel
van uitmaken. Valto F1 had voor deze kampioenswedstrijd een prachtig spandoek gemaakt om zo te laten
zien dat ze volledig mee leven met deze kanjers ! Wij hebben genoten van deze wedstrijd: wij willen dan ook
alle spelers van Valto 2 van harte feliciteren met dit geweldige resultaat !! Proficiat !!
Groetjes van Bas en Ellen

HKV Ons Eibernest – Valto F2
Afgelopen zaterdag gingen we met de
voltallige F2 en een hele hoop
supporters naar HKV/ Ons Eibernest.
Toch wel een heel spannende dag,
want de F2 kon weleens kampioen
worden.
We begonnen de wedstrijd heel
fanatiek! De meiden gingen helemaal
voor de overwinning. Meteen al kregen
we veel kansen en maakten we in de
eerste 10 minuten al 5 doelpunten.
Later kwamen er wat meer kansen
voor HKV waardoor we de rust in
gingen met een stand van 3-8.
Een goede stand om mee te starten
dus. De tweede helft begon met een
eigen doelpunt van HKV. Sneu voor
hen, maar wij waren er toch wel blij
mee. De tweede helft leverde ook een
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regen aan doelpunten op. Al onze toppers hebben (meerdere keren) gescoord. We sloten de wedstrijd af
met een eindscore van 7-18!!! Daarmee is de F2 KAMPIOEN!!! Gefeliciteerd meiden!
Groetjes, Veerle en Suzanne

SCHOOLKORFBALTOERNOOI OP WOENSDAG 6 JUNI
Woensdag 6 juni is weer het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi, voor de groepen 3, 4 en 5 van de basisscholen.
Voor de kinderen die mee willen doen, houd deze datum dus vrij in je agenda!
Uiteraard hebben we die middag (en op maandagavond 4 juni als de trainingen zijn) weer veel vrijwilligers
nodig, dus mocht je in de gelegenheid zijn, dan kun je je alvast opgeven!
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra
mail: schoolkorfbal@ckv-valto.nl
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