


CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U  |  IN DE AVONDUREN  
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens 
de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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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 
 
 

2 juni 2014 41e jaargang nr. 40 
 
Uitslagen 31 mei 

 
 
Nabeschouwing wedstrijden 	  
 
Selectie 
Na het verlies vorige week in Middelburg en de winst van Kinderdijk tegen Pernix stond zaterdag de 
wedstrijd voor de zevende plaats op het programma. Valto 1 werd aan gesteund door onder andere een 
hele bus met Otlav supporters. Om 15:30 uur ging de wedstrijd in Ridderkerk van start. Het eerste creëerde 
veel kansen, maar dit resulteerde nog niet in het gewenste aantal doelpunten. Met rust werd er tegen een 
achterstand van vier punten aangekeken. In de tweede helft was Valto de betere ploeg en voerde de 
boventoon in balbezit. Helaas is het niet gelukt om dit in winst om te zetten. Volgende week in Utrecht bij 
HKC de beslissingswedstrijd tegen Elburg wie er in de eerste klasse mag blijven uitkomen.  
 
Breedtesport 
Deze week mocht alleen nog Valto 5 aantreden, en wel twee keer gelijk! Op dinsdag werd er thuis gespeeld 
tegen Madjoe. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op en in de laatste minuut wist het vijfde van de kampioen te 
winnen. Gisteren werd er in Den Haag tegen Achilles gespeeld. Onder het genot van een heerlijk zonnetje 
en wedstrijd van dinsdag in de benen werd er over de Hagenezen heen gewalst. Met 14 doelpunten gaat het 
vijfde met een heerlijk gevoel de zomervakantie in.  
 

VALTO  1 HEEFT JULLIE NODIG !!!! 	  
Beste supporters van VALTO, 
Na het verlies van afgelopen zaterdag moet Valto 1 a.s. zaterdag (07-06) om 15:30 uur weer de groene 
weide in. Valto speelt tegen Elburg. De wedstrijd wordt gespeeld bij HKC in Utrecht (Verlengde 
Hoogravenseweg 15, 3525 BB Utrecht). 
Op het spel staat degraderen of in de 1e klasse blijven. 
Valto 1 kan iedere steun hiervoor gebruiken. Afgelopen zaterdag stond de aanhang als 1 blok achter hun 
vlaggenschip en we hopen dat het aanstaande zaterdag weer zo mag zijn. En dan nu natuurlijk met een 
positief resultaat. Onze OTLAV supporters vereniging wil jullie daarom weer van harte  uitnodigingen om met 
de bus mee te gaan om onze trots aan te moedigen. 
We vertrekken om 13:30 vanaf de Villa  en de verwachting is dat we rond 18:30 weer terug zijn in De Lier 
Dankzij een sponsor kunnen we de tarieven voor kinderen wat interessanter maken.  
Een eigen bijdrage zal gevraagd worden voor de volwassen €10,- en de jongeren onder de 18 jaar is het 
€5,-Je kan je opgeven bij het secretariaat van Valto: 
• secretariaat@ckv-valto.nl 
• 06-23855133  
Trommel zo veel mogelijk mensen op, trek je mooiste oranje pakkie aan, want we willen laten weten 
dat we trots zijn op ons kluppie!!     
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Agenda 
De agenda is ook online te vinden: 
http://www.ckv-valto.nl/agenda/  
 
Datum Tijd Wat Plaats 
Maandag 2 juni 17.00-20.00 Training Schoolkorfbaltoernooi Villa Valto 
Woensdag 4 juni 13.30- 16.30 PRIVA schoolkorfbaltoernooi Villa Valto 
Donderdag 5 juni tussen 19u30 en 

20u30 
Inleveren kleding + shirttassen 
 

Villa Valto 

woensdag 11 juni 17:45 tot uiterlijk 20:00 SINAASAPPELACTIE 
 

Villa Valto / De Lier 

Woensdag 11 juni tussen 19u en 20u Inleveren kleding + shirttassen Villa Valto 
Vrijdag 13 juni 20.00 u. WK-Voetbal kijken Villa Valto 
Woensdag 18 juni vanaf 17:30. WK-Voetbal kijken Villa Valto 
Maandag 23 juni vanaf 17:30. WK-Voetbal kijken Villa Valto 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
20 juli  We love korfbal  
 

Nieuws van het bestuur  
 
Inleveren pasfoto's t.b.v. de spelerskaarten 
 

NOG 11 ........ 
Geen pasfoto -> geen spelerskaart -> geen wedstrijden 
spelen... 
 
 
Al 57 leden hebben hun pasfoto ingeleverd, dank hiervoor! 
Helaas zijn er nog 11 leden die het hardnekkig volhouden om 
dit niet te doen.... 
  
Ik verzoek een ieder om dit zo spoedig mogelijk te willen doen! 
Vergeet niet: geen spelerskaart...geen wedstrijden spelen....  
 
Er zijn 2 opties om de pasfoto's in te leveren: 
1. doe ze door de brievenbus -> Reigerlaan 75 - De Lier 
2. stuur ze digitaal door -> leden@ckv-valto.nl 
Belangrijk: 
Voor diegene die geboren zijn op of voor 1 oktober 1996 heb ik 2 pasfoto's 
nodig  
 
Groetjes, Liesbeth van Wingerden 
Ledenadministratie ckv-valto 

  VALTO 1   
Laura De Rijcke 
VALTO 2   
Mirjam Boekestijn 
Manon Ende, v.d. 
VALTO 3   
Dennis Voskamp 
VALTO 4   
Sandra Poot 
VALTO 6   

Laurens Eijk, van  
Daniël Verbaan 
VALTO 7   
Niels Buuren, van  
VALTO 8   
Leonie Oosterhout, van  
A3   
Sjors Jansen 
E3   
Stan Keijzer 
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Bijblijvers tot zomervakantie 
Behalve deze Bijblijver verschijnen er nog 2 Bijblijvers: 
16 juni en 30 juni. 
Voorzitter, Hans Ridder 
 
WK-Voetbal kijken in de Villa 
Het WK-voetbal gaat binnenkort beginnen en  als ORANJE-gezinden lijkt het ons leuk om de wedstrijden van 
Nederland Live te volgen in de Villa. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om te komen kijken op: 
Vrijdag 13 juni a.s. vanaf 20:00. De aftrap is om 21:00! 
Vrienden mogen uiteraard ook mee komen. De volgende wedstrijden zijn op: 
Woensdag 18 juni vanaf 17:30. De aftrap is om 18:00! 
Maandag 23 juni vanaf 17:30. De aftrap is om 18:00 
Kledingadvies: Zo ORANJE mogelijk! 
Komt allen! 
 
SINAASAPPELACTIE  
Op woensdag 11 juni organiseert VALTO weer de 
jaarlijkse sinaasappelactie. De opbrengst ervan 
hebben we heel hard nodig om al onze activiteiten 
te blijven doen! Dus hopen we dat iedereen die blij 
is met wat VALTO doet heel hard wil meehelpen 
om deze actie te doen slagen! 
Ik heb naast héél veel kinderen ook 27 rijders 
nodig! De bedoeling is dat we om 17:45 bij de Villa 
verzamelen om vervolgens de wijken in te gaan. 
Geef je dus op als rijder! Daarnaast verwacht ik alle 
kinderen om ons van 17:45 tot uiterlijk 20:00 te 
komen helpen! Het zou fantastisch zijn als er per 
team ca. 3 ouders kunnen rijden. Bij een buitenwijk 
zijn er 2 kinderen per auto nodig. Bij een wijk in het 
centrum zijn 3 kinderen per auto nodig.   
     Groeten, Hans Ridder 06-54600371 
 
Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij Valto 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam 
aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij 
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team.  Met een groepje van 7 a 8 
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op 
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.  
 
Datum	   Team	  
06-‐06	   Geen	  schoonmaak	  
13-‐06	   F1	  	  
20-‐06	   Geen	  schoonmaak	  

27-‐06	   Geen	  schoonmaak	  
04-‐07	   F2	  en	  F3	  
11-‐07	   F4	  en	  F5	  
	  

 
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
 

Let op: inleveren shirtjestassen + gesponsorde kleding! 
Het wordt  weer tijd om alle kleding in te leveren, zodat we kunnen inventariseren of alles nog compleet 
en heel is.  
 
Wie moet wat inleveren? 
-‐ De coaches zijn verantwoordelijk voor het inleveren van de complete shirtjestas. Op het label staat 
hoeveel shirts er in de tas horen te zitten. 
-‐ De spelers die een gesponsord trainingspak + tas hebben zijn verantwoordelijk voor het inleveren 
van de tas + pak. 
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Iedereen moet zijn kleding inleveren, ook al weet je nu al dat je volgend jaar weer in hetzelfde team zit! 
Ik zal een lijst bijhouden met wie welk nummer heeft, zodat je volgend seizoen eventueel weer in 
hetzelfde nummer kunt spelen.  
 
Wanneer kan er ingeleverd worden? 
-‐ Donderdag 5 juni tussen 19u30 en 20u30 in de Villa 
-‐ Woensdag 11 juni tussen 19u en 20u in de Villa 
 
Wat als ik niet kan of de kleding nog nodig heb? 
Kun je echt niet op bovenstaande data? Neem dan contact met me op. Mocht je nog een oefenwedstrijd 
of andere gelegenheid hebben waar de shirts/kleding voor nodig zijn, laat mij dit dan weten. Dan 
kunnen we in overleg afspreken wanneer de kleding ingeleverd wordt.  
 
Alvast bedankt voor jullie hulp! 
 
Groetjes,  
Rosanne van Staalduinen 
06 14 37 81 15 
vzkap@ckv-valto.nl 

 
TEGELACTIE 
Inmiddels is de aanbouw al bijna af! Daar zijn we echt heel erg blij mee en willen iedereen die 
meegeholpen heeft hartelijk bedanken. Er zijn inmiddels 71 tegels verkocht, dus daar moeten we nog 
even flink aan trekken. 
Nu blijft het een hele leuke actie, want je sponsort onze uitbouw en het leuke is dat je vervolgens heel 
lang in de kantine hangt met een ambachtelijk geschilderde tegel. Per tegel betaal je € 100,=.  
Nu zijn er veel leuke ideeën om Valto te helpen. Bijvoorbeeld een leuke  

• Familie-‐tegel(s)	  	  
• Team-‐tegel(s)	  
• Bedrijfs-‐tegel(s)	  

Hieronder de diverse voorbeelden van de bestaande tegelwand. Deze blijft gewoon bestaan. Er komt 
dus een nieuwe wand bij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probeer dus je familie, team, 
baas over te halen om een 
tegel te sponsoren! Je kan zelf 
aangeven hoe je de tegel 
geschilderd wil hebben. 
Bestellen of meer info bij: 
Hans Ridder, 06-54 60 03 71 
of voorzitter@ckv-valto.nl 
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Nieuws van de AC  
Cupcakes bakken 
 

 
VALTO Einddag 2014  
Op 5 juli zal het seizoen weer afgesloten worden met de einddag. ’s Ochtends een zeskamp voor de 
C, D, E en F in cowboysferen. 
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‘s Middags is er voor ieder wat wils, door een combinatie van het mix-toernooi en de zeskamp. Net als 
vorig jaar worden de teams gemixed. Even ter duidelijkheid, als je toevallig wat anders hebt die dag, 
waar we niet vanuit gaan, moet je je als spelend lid afmelden.  Wil er familie, vrienden, buren etc. 
meedoen dan moeten die aangemeld worden.  Dit kan door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl.  
 
Na dit zeskamp zal natuurlijk het schietttoernooi volgen, dus train de komende tijd nog hard en 
misschien win je wel dit jaar. Onderstaand de winnaars van vorig jaar. 

o F en Welpen: David van Dijk 
o E en D: Bas Ridder 
o C t/m Senioren: Petra Dijkstra 

Aanmelden voor het schiettoernooi kan via onderstaande link: 
http://www.ckv-valto.nl/inschrijving-schiettoernooi-2014  
 
 
De tussenstand van de inschrijvingen voo het schiettoernooi is: 
 
Categorie	   Maximum aantal deelnemers	   Opgegeven	   Nog plaats voor	  
Kangoeroe/F	   16	   12	   4	  
E, D	   32	   23	   9	  
C t/m Senioren	   64	   52	   12	  
 
 
Barbecue op de Einddag 
Lekker eten en drinken mag natuurlijk niet missen op een einddag. De bar en keuken zijn daarom 
open en voorzien iedereen graag van wat te eten of te drinken. Tot 16:00 uur is er een aangepaste 
kaart bestaande uit: Kroket; Frikadel; Tosti en Patat. Na 16:00 uur gaan we over tot een overheerlijke 
BBQ. 
 
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende menu’s: 
S(mall) :   1 stuk sate, 1 hamburger, 1 frikandel € 6,00 
M(edium): 2 stuks sate, 1 hamburger, 1 filetlapje, 1 slaatje € 10,00 
L(arge):     3 stuks sate, 1 hamburger, 1 worst, 1 filetlapje, 1 gemarineerde kipfilet , 1 slaatje € 13,00 
  
Bij deze menu's zit patat, saus, stokbrood e.d. inbegrepen. 
  
Er zijn ook nog kindermenu's 
K1: Patat + kroket € 3,00 
K2: Patat + frikandel € 3,00 
 
Voor de BBQ of het kindermenu moet je inschrijven. Inschrijven is gemakkelijk en kan door geld over 
te maken naar Rabobank rekening: 340448296 ten name van “ckv VALTO inzake AC” te De Lier. 
Vermeld hierbij duidelijk je voor– en achternaam en het gekozen menu. Bij meerdere personen moet 
je goed duidelijk maken voor welke personen het bestemd is anders worden de bonnen alleen aan de 
rekeninghouder gegeven. Inschrijven voor een menu kan tot vrijdag 20 juni! 
 
Tot zaterdag 5 juli. 
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Na het schiettoernooi zal de bbq al opgewarmd zijn en kan iedereen daarvan gaan genieten. Voor de 
BBQ of, als je dat niet lekker vindt, het dagmenu moet je je van te voren inschrijven.  
Verdere info m.b.t. inschrijven over menu volgt. 
 
Ook dit jaar zijn er weer VALTO verkiezingen er kan gestemd worden op de volgende onderdelen: 

- Beste speelster senioren; 
- Beste speler senioren; 
- De talentvolste speelster; 
- De talentvolste speler; 
- De beste trainer/coach; 

Als aanvulling hierop kan er dit jaar ook een “moment” ingediend worden.  
Het stemmen kan door de volgende link te kopiëren in je browser:  
http://1drv.ms/1m5SGke 
 
Dus zet vast in je agenda 5 juli einddag VALTO 

______________ Einde AC nieuws  ____________________ 
 

Nieuws van de Schoolkorfbalcommissie  
 
Het Priva Schoolkorfbaltoernooi  - woensdag 4 juni 2014 
Woensdag 4 juni organiseert VALTO het Priva Schoolkorfbaltoernooi. Dit keer voor het eerst met de 
nieuwe sponsor: Priva en voor het eerst ook voor de basisscholen uit Honselersdijk. In de week van 
12 mei wordt door Jelmer Knossen (sportconsulent van de KNKV) met hulp van een aantal 
(jeugd)leden van VALTO op de Lierse basisscholen een korfbaltraining tijdens de gymles gegeven. In 
de week van 19 mei wordt datzelfde ook gedaan op de basisscholen in Honselersdijk. In dezelfde 
week ontvangen alle kinderen van groep 3, 4 en 5 een uitnodiging om mee te doen aan het toernooi. 
We hopen met name op een flink aantal teams uit Honselersdijk, dat zou leuk zijn!! 
Op maandag 2 juni wordt aan alle kinderen die mee doen met het toernooi trainen gegeven en op 
woensdag 4 juni is dan het toernooi. 
 
We zijn nog op zoek naar: 
Trainers voor maandag 2 juni, van 17.00 uur tot en met 20.00 uur 
-          Scheidsrechters voor woensdag 4 juni, toernooi is van 13.30 – 16.30 uur 
-          (Jeugd)leden, die een team willen begeleiden tijdens het toernooi op woensdag 4 juni 
-          Barpersoneel voor woensdagmiddag 4 juni 
Wil je ons helpen? Laat het dan weten aan één van ons! 
 
Groetjes Frank de Rijcke, Leonie van Oosterhout, Joke van Oudheusden en Petra Dijkstra 
 

_____________ Einde schoolkorfbal nieuws  ______________ 
Nieuws van het JeuK  
 
Opgeven en betalingen Jeugdweekend: update 27-5 
Zwart	  +	  dikgedrukt	  =	  opgegeven	  en	  betaald,	  Rood	  =	  wel	  opgegeven	  maar	  nog	  niet	  betaald	  
Bij	  vragen	  en/of	  opmerkingen	  neem	  contact	  op	  met	  Denise	  06-‐13229967	  of	  via	  jeuk@ckv-‐valto.nl	  
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B1	  
Femke	  Stolze	  
Simon	  Kok	  
Esmee	  Binnendijk	  
Vera	  vd	  Eijk	  
Lisanne	  van	  den	  Berg	  
Thijs	  Dijkstra	  
Ruben	  Hoogerbrugge	  
Michael	  vd	  Wetering	  
Daphne	  in't	  Veld	  
Rick	  van	  Dasler	  
	  
B2	  
Julia	  Keijzer	  
Rosalie	  Prins	  
Joyce	  Meijer	  
Romy	  Stolk	  
Esmee	  Maartense	  
Angelique	  	  Stolze	  
Manon	  van	  Geest	  
Romy	  vd	  Berg	  
Lisa	  van	  Wingerden	  
Kirsten	  Prins	  
	  
B3	  
Wouter	  Vijverberg	  
Sascha	  Wennekers	  
Fleur	  van	  Duin	  
Derk	  van	  Velthoven	  
Samantha	  Ris	  
Amber	  van	  Weije	  
Yoni	  Brouwer	  
	  
C1	  
Maaike	  Ridder	  
Michiel	  vd	  Nouweland	  
Lisette	  van	  Dijk	  
Martijn	  Dijkstra	  
Vera	  Lagerwerf	  
Sheila	  Herbert	  
Max	  Hulsebosch	  
Noortje	  van	  Geest	  
Twan	  Boers	  
	  
	  
	  
C2	  
Nick	  Herbert	  
Rolf	  Jansen	  
Fabian	  de	  Jong	  
Iris	  van	  Paassen	  
Kitty	  Vijverberg	  
Romy	  vd	  Meer	  
Inge	  van	  Dop	  

Thijs	  Mulder	  
	  
C3	  
Luuk	  vd	  Nouweland	  
Amber	  van	  Gils	  
Joost	  	  van	  Dalen	  
Richelle	  van	  Ruijven	  
Jimmy	  vd	  Meer	  
Kevin	  Kuijper	  
Noa	  de	  Meulmeester	  
Vera	  Barendse	  
	  
D1	  
Bas	  Ridder	  
Wouter	  Dijkstra	  
Luca	  Hagemans	  
Liz	  vd	  Meer	  
Jan	  Pieter	  Vermeer	  
Tessa	  van	  Dijk	  
Julia	  van	  Geest	  
Laura	  vd	  Eijk	  
	  
D2	  
Mate	  Ridder	  
Amber	  Jans	  
Iris	  Lagerwerf	  
Julia	  vd	  Mout	  
Tessa	  Boers	  
Martijn	  Potters	  
Floris	  Prins	  
Lorenzo	  Matthijsse	  
Rosanne	  Mulder	  
Kim	  van	  Dop	  
	  
D3	  
Caitlyn	  Kraus	  
Emma	  Looijenga	  
Maaike	  de	  Wolf	  
Julia	  vd	  Eijk	  
Ivar	  vd	  Stok	  
Marit	  van	  Nieuwkerk	  
Bart	  van	  Seters	  
Jytte	  Stolze	  
Daan	  van	  Oudheusden	  
Sanne	  Poot	  
	  
E1	  
Romy	  Lansbergen	  
Romeo	  Kortekaas	  
Annelie	  Prins	  
Kim	  Vreugdenhil	  
Jolijn	  van	  Eendenburg	  
David	  van	  Dijk	  
Thomas	  Kleijweg	  

Koert	  Ridder	  
Emma	  vd	  Bos	  
	  
E2	  
Daan	  Boekestijn	  
Jordan	  Verkade	  	  
Laura	  Wiedmann	  
David	  van	  Geest	  
Ilse	  Slaman	  
Freek	  van	  Vliet	  
Niels	  van	  Nieuwkerk	  
Sanne	  van	  Oudheusden	  
Elise	  Rijsdijk	  
	  
E3	  
Stan	  Keijzer	  
Bart	  Aarts	  
Justin	  Vermeer	  
Maaike	  Slaman	  
Lisa	  van	  Oudheusden	  
Marith	  Mostert	  
Tim	  van	  Dijk	  
Alicia	  van	  Dijk	  
Nova	  Post	  
Noah	  Wollendorf	  
	  
E4	  
Luke	  Aarts	  
Indy	  van	  Baarle	  
Mette	  Bongaards	  
Jordi	  Lammers	  
Elise	  van	  Geest	  
Dione	  van	  Weele	  
Ibraheem	  Ahmed	  
Dara	  Jans	  
	  
F	  
Estelle	  de	  Zeeuw	  (F1)	  
Nouky	  Staats(F1)	  
Sanne	  Rijsdijk(F1)	  
Suzanne	  Solleveld(F2)	  
Yara	  Vreugdenhil(F2)	  
Iris	  Staats(F2)	  
Brecht	  vd	  Meer	  (F2)	  
Isa	  Stolk	  (F3)	  
Julia	  Vreugdenhil	  (F3)	  
Renske	  van	  Kester(F3)	  
Luna	  Koornneef	  (F4)	  
Maartje	  van	  Leeuwen(F5)	  
Tristan	  Hagemans	  
Tim	  Krapels	  
Anne	  van	  Geest	  
Mike	  Aarts	  
Milan	  Lansbergen	  
Mieke	  Stolze	  
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Joris	  Verbeek	  
Noortje	  van	  Vliet	  
Lucas	  Elgersma	  

Fieke	  Koorneef	  
Sven	  van	  Dijk	  
Kees	  Mostert	  

Sanne	  Hanemaaijer	  
	  

 

_____________ Einde JeuK nieuws  ______________ 
 
Nieuws van de Technische Commissie  
Helaas, Valto verloor van een goed spelend Kinderdijk. Komende 
zaterdag is het echt erop of eronder!!! Valto speelt om half 4 tegen 
Elburg. Wedstrijd wordt gespeeld op terrein van HKC Utrecht: 
Verlengde Hoogravenseweg 15, 3525 BB Utrecht. 
 
Nog een beslissingswedstrijd Valto 1: De bus rijdt 
weer! 
Zaterdag j.l. waren we al groots met ons publiek. Komende zaterdag nog harder nodig!!! Ga allemaal mee!!! 
Bus vertrekt om half 2 vanaf Villa Valto. Geef je op via secretariaat@ckv-valto.nl. We hebben een sponsor 
waardoor iedereen onder de 18 voor 5 euro mee kan. 18 jaar en ouder: 10 euro. Doe mee en steun onze 
club. Het is echt heel belangrijk!! 
 
Planning dit seizoen 
De meeste teams zijn klaar en trainen deze week voor het laatst in de oude samenstelling. De competitie 
mag dan bijna afgerond zijn: Valto gaat nog even door! Tot begin juli is er nog van alles aan de hand. Check 
hiertoe de agenda. De jeugd (F t/m A) traint nog (eenmaal per week) door vanaf 1 juni tot aan het 
jeugdkamp van 21 juni. Gelijk een goed moment om met de nieuwe trainers kennis te maken.  
 

Team Dag Tijd 
A1	   10,17,19	  juni	   20:00-‐21:00	  
A2	   10,17,19	  juni	   20:00-‐21:00	  
A3	   10,17,19	  juni	   20:00-‐21:00	  
B1	   Dinsdag	   19.30-‐20.30h	  
B2	   Dinsdag	   19.30-‐20.30h	  
C1	   Donderdag	   19.30-‐20.30h	  
C2	   Donderdag	   19.30-‐20.30h	  
C3	   Donderdag	   19.30-‐20.30h	  
D1	   Dinsdag	   18.30-‐19.30h	  
D2	   Dinsdag	   18.30-‐19.30h	  
D3	   Dinsdag	   18.30-‐19.30h	  
D4	   Dinsdag	   18.30-‐19.30h	  
E	  teams	   Donderdag	   18.00-‐19.00h	  
F	  teams	   Donderdag	   18.00-‐19.00h	  

 
Voor sommige ploegen is er ook nog een oefenpotje voor de teams in de nieuwe samenstelling: 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  
19-‐jun	   donderdag	   19:00	   Valto	  B1	   ONDO	  B1	   De	  Zweth/1	   Ruben	  Kester	  
19-‐jun	   donderdag	   19:00	   Ondo	  C1	   Valto	  C1	   sGravenzande	   ONDO	  
19-‐jun	   donderdag	   19:00	   Valto	  D1	   ONDO	  D1	   De	  Zweth/2	   Twan	  Korteland	  
19-‐jun	   donderdag	   19:00	   Ondo	  E1	   Valto	  E1	   sGravenzande	   ONDO	  
19-‐jun	   donderdag	   19:00	   Ondo	  E2	   Valto	  E2	   sGravenzande	   ONDO	  
19-‐jun	   donderdag	   18:00	   Valto	  F1	   ONDO	  F1	   De	  Zweth/1	   Thijs	  Dijkstra	  
19-‐jun	   donderdag	   18:00	   Valto	  F2	   ONDO	  F2	   De	  Zweth/1	   Maaike	  Ridder	  
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19-‐jun	   donderdag	   18:00	   E3	   E4,E5	   De	  Zweth/1	   Laurens	  Verbaan	  
19-‐jun	   donderdag	   20:00	   Valto	  A2	   ODO	  A2	   De	  Zweth/1	   Pieter	  van	  Muyen	  
19-‐jun	   donderdag	   21:00	   Valto	  A1	   ODO	  A1	   De	  Zweth/1	   Thom	  Voskamp	  

 
Toptrainers 
Hartelijk dank alle toptrainers. Hopelijk mogen we op jullie weer een beroep doen in een volgend seizoen. Er 
rest nog 1 training: Valto 5 t/m 8: a.s. dinsdag 3 juni om 20:30 uur door Arnold Kok 
 
Begeleiding A1 komend seizoen 
We zijn erg blij om bekend te kunnen maken dat Rosanne van Staalduinen komend jaar als teambegeleider 
van Valto A1 zal optreden. In ons technisch beleid past een teambegeleider voor Valto A1 prima. We zijn 
dan ook erg blij dat Rosanne deze taak op zich gaat nemen. 
 
Medisch beleid komend seizoen 
Komend jaar wordt ons medisch beleid verder vormgegeven. Een belangrijke speler daarin wordt Michiel 
Cornelisse. Michiel zal diverse medische taken gaan coördineren. Voor de uitvoering kunnen we komen jaar 
een beroep doen op Wil van den Akker (selectie) en John Prins (overige senioren). Zij zullen samen de 
eerste lijn vormen voor iedereen die medische ondersteuning wenst. Voor de tweede lijn tekenen we een 
overeenkomst met Adfysio. Spelers kunnen daar terecht voor verdere ondersteuning op het gebeid van 
fysiotherapie. Naast deze reactieve samenwerking doen Adfysio op diverse vlakken ook hun samenwerking 
versterken. Zo zal Adfysio medewerking verlenen bij verschillende vormen van Core Stability training bij 
Valto en kunnen spelers van selectie en Valto A1 komend jaar wekelijks gebruik maken van de 
trainingsfaciliteiten bij Adfysio. In september zullen we deze samenwerking in het nieuws brengen. 
Hieronder een plaatje over de toekomstige uitvoer van het medisch beleid. 
 

 
 
Indeling jeugd volgend seizoen. 
De indeling voor onze jeugd was een zware bevalling dit jaar. Door groei hier en daar, doordat veel kinderen 
naar andere leeftijdsgroep gingen en omdat de E van 8-tallen naar 4-tallen gaat (!!) was het een flinke klus. 
De TC doet in dit proces altijd een voorstel, waarna dit voorstel met de trainers en leiders besproken wordt. 
Uiteindelijk wordt alles binnen de TC samengevat en opgesteld. U kunt erop vertrouwen dat dit met grote 
zorg is gebeurd. 
 
Er zijn verschillende zaken waar wij aan denken tijdens het samenstellen van de teams: Leeftijd: Door de 
korfbalbond zijn er leeftijdsgrenzen vastgesteld voor de letters (A, B,C,D,E,F teams). Er geldt een 
gemiddelde leeftijd waar het team aan moet voldoen en een speler die een jaar te oud is moet 
gecompenseerd worden door een speler die een jaar te jong is. Niveau/sterkte: Naast leeftijd is het niveau 
van de spelers een belangrijk criterium voor het samenstellen van de teams. Hierbij zijn de potentie en het 
niveau van het moment factoren die wij mee laten wegen. Gedrag/inzet: Gedrag en trainingsinzet zijn ook 
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factoren waar wij onze beslissingen op baseren. Uiteraard proberen wij hierbij wel rekening te houden met 
eventuele thuissituaties of de invloed van medespelers. Vriendjes/vriendinnetjes: Als laatste willen wij graag 
dat iedereen het naar zijn zin heeft bij Valto en dus proberen wij waar het kan rekening te houden met 
vriendschappen tussen de spelers. 
Extra toelichting E-indeling Aankomend seizoen wordt het 4Korfbal ook ingevoerd bij de E-jeugd. Hierdoor 
zijn een aantal spelers een teamnummer naar beneden gegaan of in hetzelfde team gebleven. Dit zegt 
echter niets over het niveau: een speler is dus niet lager ingedeeld. 
 
De indeling is terug te vinden op de website (http://www.ckv-valto.nl/concept-indeling-seizoen-2014-2015/) of 
kijk onder nieuwsberichten op de Valto website. 
 
Natuurlijk kan het dat u als ouders vragen heeft of dat meer uitleg wilt over deze indeling. Dat kan natuurlijk. 
Schroom niet om dan contact te zoeken en uw vraag te stellen. We gaan ervan uit dat het uw en onze wens 
is dat de kinderen een zo leuk mogelijke tijd bij Valto hebben. Telefoonnummer en mailadres van Bart van 
Muyen, voorzitter TC, staan onderaan dit bericht. 
 
Indeling senioren volgend seizoen. 
Deze indeling vraagt nog even geduld. Wie weet er nog enkele dames om mee te korfballen? Elk niveau is 
welkom! 
 
Arbitrage commissie 
Goed nieuws: Het beleidsplan arbitrage zoals opgesteld door onze scheidsrechterscommissie is door het 
bestuur goedgekeurd. Het plan geeft aan hoe Valto op langere termijn om kan gaan met de behoefte aan 
scheidsrechters en bewustwording van Fair Play. We gaan nu invulling aan dit plan geven en dat betekent 
dat we in eerste instantie de arbitragecommissie gaan invullen. Scheidsrechters, tot zover bedankt voor jullie 
goede werk. Wordt vervolgt! 
 
Gastheren/vrouwen bij Valto 
Eén van de eerste taken die de arbitrage commissie op gaat pakken, is ervoor zorgen dat elke zaterdag een 
gastheer/vrouw bij Valto aanwezig is. Deze personen vormen de gastheer/vrouw voor de scheidsrechters die 
vanuit andere verenigingen bij ons komen fluiten. Het minste wat we voor deze scheidsrechters kunnen 
doen is ervoor zorgen dat ze netjes opgevangen worden en een kop koffie aangeboden krijgen. Er zijn 
gelukkig al diverse personen die aangeboden hebben als gastheer/vrouw te willen optreden. We willen de 
groep uitbreiden tot 8-10 personen zodat iedereen eens per 2 maanden aan de beurt is. Huib van Dorp, Arie 
van der Lingen, Ad van Muyen, Peter de Rijcke, Frans van Staalduinen gingen al voor. Wie wil dit ook wel? 
Meldt je ajb bij bart@vanmuyen.nl. 
 
Fair play 
Een tweede initiatief van de arbitrage commissie is het promoten van Fair Play. Hier zullen we binnenkort het 
e.e.a. van gaan merken door het ophangen van onze gedragsregels in Villa en kleedkamer. 
 
Vooruitblik zomerperiode 
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema.  
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Voor selecties Senioren en A geldt dat de eerste verplichte training valt op zaterdag 16 augustus. Echter in 
de week voorafgaand zullen al 2 trainingen zijn die kunnen helpen om fit op 16 augustus te verschijnen. 
 
Oefenprogramma komend seizoen: 
 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  

	   	   	   	   	   	   	  16-‐aug	   Zaterdag	   10.00	  tot	  17.00	   trainingsdag	  voor	  Senioren	  Selectie	  en	  A-‐Selectie	  

	   	   	   	   	   	   	  23-‐aug	   Zaterdag	   VROEG	   ODO	  1	   Valto	  1	   ODO,	  Maasland	   ODO	  
23-‐aug	   Zaterdag	   VROEG	   Belgie	   Valto	  1	   ODO,	  Maasland	   ODO	  
23-‐aug	   Zaterdag	   VROEG	   ODO	  2	   Valto	  2	   ODO,	  Maasland	   ODO	  
23-‐aug	   Zaterdag	   VROEG	   Belgie	   Valto	  2	   ODO,	  Maasland	   ODO	  
23-‐aug	   Zaterdag	   VROEG	   ODO	  A1	   Valto	  A1	   ODO,	  Maasland	   ODO	  
26-‐aug	   Dinsdag	   19:30	   Valto	  2	   Wion	  2	   De	  Zweth/1	   Valto	  
26-‐aug	   Dinsdag	   20:45	   Valto	  1	   Wion	  1	   De	  Zweth/1	   Valto	  
26-‐aug	   Dinsdag	   20:30	   Valto	  3	   Excelsior	  3	   De	  Zweth/2	   Valto	  
28-‐aug	   donderdag	   19:00	   Sporting	  Delta	  B1	   Valto	  B1	   Dordrecht	   SportingD	  
28-‐aug	   donderdag	   19:00	   Sporting	  Delta	  D1	   Valto	  D1	   Dordrecht	   SportingD	  

	   	   	   	   	   	   	  30-‐aug	   Zaterdag	   17:00	   Valto	  1	   Oranje	  Nassau	  1	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   15:30	   Valto	  2	   Oranje	  Nassau	  2	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   14:00	   Valto	  3	   ONDO	  3	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	  

	  
Valto	  4	   competitie	   De	  Zweth/1	  

	  30-‐aug	   Zaterdag	   17:00	   Valto	  5	   Albatros	  6	   De	  Zweth/2	   Valto	  	  
30-‐aug	   Zaterdag	   15:30	   Valto	  6	   Albatros	  7	   De	  Zweth/2	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	  

	  
Valto	  7	   Valto	  8	   ????	   inden	  er	  tijd	  is	  

30-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   HKC	  A1	   Valto	  A1	  
3-‐kamp	  	  
H'veld-‐G-‐'dam	  

Vschr,	  
Kdijk,HKC	  

30-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   Valto	  A2	   Ondo	  A3	   De	  Zweth/2	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   11:00	   Valto	  A3	   Ondo	  A4	   De	  Zweth/2	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   14:00	   Valto	  B1	   Competitie	   De	  Zweth/2	  

	  30-‐aug	   Zaterdag	   ??	   Olympia	  B1	   Valto	  B2	   Spijkenisse	   Olympia	  
30-‐aug	   Zaterdag	   ??	   Valto	  C1	   Competitie	  

	   	  30-‐aug	   Zaterdag	   11:00	   Valto	  C2	   ONDO	  C4	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   Valto	  C3	   ONDO	  C6	   De	  Zweth/2	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   ??	   Valto	  D2	   ONDO	  D3	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  D3	   ONDO	  D5	   De	  Zweth/2	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   ??	   Olympia	  D3	   Valto	  D4	   Spijkenisse	   Olympia	  
30-‐aug	   Zaterdag	   12:30	   Valto	  E1	   DES	  E1	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	  

	  
Olympia	  E1	   Valto	  E2	   Spijkenisse	   Olympia	  

30-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   Valto	  E3	   ONDO	  E3	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   Valto	  E4	   ONDO	  E4	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  E5	   ONDO	  E5	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  F1	   ONDO	  F1	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	  

	  
Olympia	  F1	   Valto	  F2	   Spijkenisse	   Olympia	  

30-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  F3	   ONDO	  F4	   De	  Zweth/1	   Valto	  
30-‐aug	   Zaterdag	   10:00	   Kangoeroes	  

	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  02-‐sep	   Dinsdag	   19:30	   Koag	  2	   Valto	  2	   Krimpen	  ad	  Ijsel	   Koag	  

02-‐sep	   Dinsdag	   20:45	   Koag	  1	   Koag	  1	   Krimpen	  ad	  Ijsel	   Koag	  
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Jaarschema komend seizoen 
Op de website staat inmiddels het jaarschema voor volgend seizoen. Houd hier waar mogelijk vast rekening 
met je vakantieplanning! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

_________________ Einde TC Nieuws ____________________ 
Wedstrijdverslagen 
 
NK 1 tegen 1 
Aankomende zondag is het weer zo ver.... NK 1 tegen 1 bij ONDO in 
's-Gravenzande! 
 
Het is een toernooi met de beste spelers uit de korfbal league en 
bekende clubs! Zoals altijd is het NK 1 tegen 1 speciaal, maar nu nog 
een beetje meer! 
Want van VALTO doen namelijk 2 spelers mee.. 
 
Bij de senioren: Thom Voskamp 
Bij de junioren: Laurens Verbaan 
 
Wat houdt het precies in? Zestien deelnemers verdeeld over vier 
poules nemen het individueel tegen elkaar op in een arena met twee 
cirkels. Eén met een straal van 6 meter en één met een straal van 12 
meter. Scores binnen de binnenste cirkel leveren twee punten op, 
daarbuiten één. Je valt 45 seconden aan en later ga je 45 seconden verdedigen. Het hoeft geen uitleg dat 
degene met de meeste punten de winnaar is. De beste acht gaan naar de kwartfinale, et cetera. 
 
We mogen wel stellen dat het jaarlijks een enorm spectaculair evenement is, zowel voor senioren als 
junioren. In een arena met veel publiek (bij de senioren kwamen er vorig jaar bijna 2000 toeschouwers, bij de 
junioren waren er al zeker 1000), opgezweept door een DJ en twee commentatoren is het NK 1-1 echt 
uitgegroeid tot een toptoernooi. Meer info op www.nk1tegen1.nl 
 
Steun deze 2 helden en kom naar het NK 1 tegen 1 a.s. zondag! 
 
Juniorentoernooi start rond 
12.00 u. volgens mij. – red -  
 
Het seizoen van de B-
selectie. 
 
Als opdracht van het grote Rob 
en Luuk spel moesten Simon 
Kok en ik (Esmee Maartense) 
een stukje schrijven over heel 
het seizoen! Een makkelijke 
opdracht was het niet maar we 
hebben ons best gedaan☺ 
Het seizoen begon allemaal 
met de team indeling, de B1 
met de heren: Simon, Ruben, 
Michael, Rick en Thijs. En de 
dames: Daphne, Esmee B, 
Femke, Vera en Lisanne. 
En de B2 een dames team: 
Julia, Angelique, Romy B, 
Romy S, Lisa, Joyce, Manon, Kirsten, Rosalie en Esmee M.  
Alle twee de teams hebben dit jaar goed en leuk gepresteerd.  
Buiten de wedstrijden om, gaan we ook goed met elkaar om en we kunnen het allemaal leuk met elkaar 
vinden, dit jaar hebben we veel gelachen en meegemaakt, het was een jaar om nooit meer te vergeten! 
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We sluiten dit jaar goed af met een gezamenlijke training en hopelijk een selectie uitje. Wij hebben het erg 
naar ons zin gehad dit jaar en we willen onze trainers en coaches Rob de Ruijter, Luuk Staalduinen, Petra 
Dijckstra en Sharon Prins hierbij ook erg bedanken! 
 
 
Groetjes, Simon & Esmee  
 
Afsluiting Valto C3 
Na 6 of 7 jaar samen gecoacht te hebben, was het Hemelvaarttoernooi ons laatste als coachduo. Kevin was 
verhindert (en gaat de korfbal ook verlaten) maar met behulp van andere C’s en een keer een D gingen we 
bijzonder goed van start en werden de 3 eerste wedstrijden gewonnen. Met nog een rondje tegen dezelfde 3 
tegenstanders rekenden we ons al rijk. Maar met 2x gelijk en 1 nederlaag konden we niet de beker mee naar 
huis nemen. Het was best nattig en koud geweest dus zo erg was het niet om de prijsuitreiking niet te 
hoeven afwachten J. 
Blijft overeind dat we een topseizoen hebben gedraaid met 2 kampioenschappen (zaal en voorjaar 2014) en 
hebben jullie stappen gemaakt in het korfballen. 
Leontine is een weekend weg dus ik kan niet de kampioensfoto hierbij plaatsen. We zorgen wel dat hij via de 
mail verstuurd wordt. 
 
Jimmy, Joost, Kevin, Luuk, Amber, Noa, Richelle en Vera. We zullen jullie missen en wensen (op Kevin na) 
jullie veel succes met je verdere korfbalcarrière. Jullie waren een leuk, fanatiek en hecht team. Bedankt voor 
het leuke cadeautje. Ook nog een bedankje aan jullie ouders. Door hun hulp en medewerking ging alles 
prima. 
 
Groet Peter (namens Leontine) 
 
WK-Voetbal kijken in de Villa 

 
Het WK-voetbal gaat binnenkort beginnen en  als ORANJE-gezinden lijkt het ons leuk om de wedstrijden van 
Nederland Live te volgen in de Villa. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om te komen kijken op: 
Vrijdag 13 juni a.s. vanaf 20:00. De aftrap is om 21:00! 
Vrienden mogen uiteraard ook mee komen. De volgende wedstrijden zijn op: 
Woensdag 18 juni vanaf 17:30. De aftrap is om 18:00! 
Maandag 23 juni vanaf 17:30. De aftrap is om 18:00 
Kledingadvies: Zo ORANJE mogelijk! 
Komt allen! 



De Bijblijver, 2 juni 2014 15 

 
  



De Bijblijver, 2 juni 2014 16 

 
Hardlopen 
Om de conditie op peil te houden zullen best een aantal korfballers in de vakantie hardlopen. Volgens mij 
geeft Arco weer looptrainingen. Is het niet mooi om de trainingsarbeid af te sluiten met een BradeLIERloop. 
Mooie test. Hopelijk bijt het niet met het oefenprogramma alleen ben ik ban van wel. 
Red Bijblijver 
 
BradeLIERloop 
Beste sporters, 
 
Graag doen wij een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit De Lier. Wij 
willen jullie uitnodigen om deel te nemen aan het grootste en gezelligste 
sportevenement van De Lier: de Bradelierloop. Dit jaar zal de Bradelierloop 
gehouden worden op zaterdag 23 augustus. Dit is zoals gewoonlijk weer de 
laatste zaterdag van het Bradelierfeest. Ga in de vakantie lekker een beetje 
trainen en kom gezellig deelnemen aan dit leuke Lierse sportevenement. 
Voor de jeugd zijn er 4 afstanden: 
1.000m voor de jeugd t/m 11 jaar en 2.500m voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. 
5.000m en 10.000m voor de wat beter getrainde sporters. 
Voor verdere info verwijs ik je naar de site www.bradelierloop.nl .  
Vragen kan je mailen naar info@bradelierloop.nl 
De Bradelierloop is ook te volgen via Facebook. @Bradelierloop 
 
Voor nu wens ik iedereen alvast een hele prettige vakantie en we zien jullie graag op 23 augustus! 
 
Een sportieve groet, 
Organisatie Bradelierloop 
Gert van der Schee 
 
WK-Voetbal kijken in de Villa 
Het WK-voetbal gaat binnenkort beginnen en  als ORANJE-gezinden lijkt het ons leuk om de wedstrijden van 
Nederland Live te volgen in de Villa. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om te komen kijken op: 
Vrijdag 13 juni a.s. vanaf 20:00. De aftrap is om 21:00! 
Vrienden mogen uiteraard ook mee komen. De volgende wedstrijden zijn op: 
Woensdag 18 juni vanaf 17:30. De aftrap is om 18:00! 
Maandag 23 juni vanaf 17:30. De aftrap is om 18:00 
Kledingadvies: Zo ORANJE mogelijk! 
Komt allen! 
 
 

VALTO  1 HEEFT JULLIE NODIG !!!! 
	  
Beste supporters van VALTO, 
Na het verlies van afgelopen zaterdag moet Valto 1 a.s. zaterdag (07-06) om 15:30 uur weer de groene 
weide in. Valto speelt tegen Elburg. 
De wedstrijd wordt gespeeld bij HKC in Utrecht (Verlengde Hoogravenseweg 15, 3525 BB Utrecht). 
 
Op het spel staat degraderen of in de 1e klasse blijven. 
Valto 1 kan iedere steun hiervoor gebruiken. Afgelopen zaterdag stond de aanhang als 1 blok achter hun 
vlaggenschip en we hopen dat het aanstaande zaterdag weer zo mag zijn. En dan nu natuurlijk met een 
positief resultaat.  
Onze OTLAV supporters vereniging wil jullie daarom weer van harte  uitnodigingen om met de bus mee te 
gaan om onze trots aan te moedigen. 
We vertrekken om 13:30 vanaf de Villa  en de verwachting is dat we rond 18:30 weer terug zijn in De Lier 
Dankzij een sponsor kunnen we de tarieven voor kinderen wat interessanter maken.  
Een eigen bijdrage zal gevraagd worden voor de volwassen €10,- en de jongeren onder de 18 jaar is het 
€5,- 
Je kan je opgeven bij het secretariaat van Valto: 
 
• secretariaat@ckv-valto.nl 
• 06-23855133  
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Trommel zo veel mogelijk mensen op, trek je mooiste oranje pakkie aan, want we willen laten weten 
dat we trots zijn op ons kluppie!!     

 
Komt allen! 
 
SINAASAPPELACTIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 11 juni organiseert VALTO weer de 
jaarlijkse sinaasappelactie. De opbrengst ervan hebben 
we heel hard nodig om al onze activiteiten te blijven 
doen! Dus hopen we dat iedereen die blij is met wat VALTO doet heel hard wil meehelpen om deze actie te 
doen slagen! 
Ik heb naast héél veel kinderen ook 27 rijders nodig! De bedoeling is dat we om 17:45 bij de Villa 
verzamelen om vervolgens de wijken in te gaan. Geef je dus op als rijder! Daarnaast verwacht ik alle 
kinderen om ons van 17:45 tot uiterlijk 20:00 te komen helpen! Het zou fantastisch zijn als er per team ca. 3 
ouders kunnen rijden. Bij een buitenwijk zijn er 2 kinderen per auto nodig. Bij een wijk in het centrum zijn 3 
kinderen per auto nodig.   
     Groeten, Hans Ridder 06-54600371 
 
 




