


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 
MAASSLUIS
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
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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



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 
 
 

16 juni 2014 41e jaargang nr. 41 
 
Uitslagen 7 juni  
Elburg 1 – Valto 1 15-26 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: 
http://www.ckv-valto.nl/agenda/  
 

Datum Tijd Wat Plaats 
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  
Valto 1 blijft in de 1e klasse! 
5-1 winnen van Spanje is natuurlijk leuk, maar nog veel belangrijker: 
Valto 1 is er op 7 juni in geslaagd om in de 1e klasse te blijven! 
 
Na een goede seizoenstart voor de zaal, het kampioenschap in de 2e klasse in de zaal, 
was het uitgangspunt na de zaal om in de 1e klasse te blijven.  
Met een aantal blessures en zonder de tijd na de zaal om even op adem te komen was het een moeilijke 
start voor ons vlaggenschip. Het werd in de laatste wedstrijden wel duidelijk dat Maassluis op de laatste plek 
zou blijven, maar Kinderdijk kwam dichterbij. Op de laatste competitiezaterdag was de uitslag uitermate 
belangrijk: 
Valto speelde tegen Swift en Kinderdijk tegen Pernix. Pernix en Swift konden beiden kampioen worden, 
terwijl Valto en Kinderdijk speelden om de 6e en 7e plaats. Swift won van Valto met 17-15 en werd daardoor 
kampioen, maar Kinderdijk won van Pernix. Hierdoor eindigde Valto en Kinderdijk beiden op de 6e/7e plaats 
en moest er op 31 mei een beslissingswedstrijd gespeeld worden. 
Deze vond plaats in Ridderkerk en met zeker zo’n 50 – 60 aanhangers was Valto goed vertegenwoordigd. 
Helaas werd deze wedstrijd verloren en eindigde Valto op de 7e plek, waardoor een degradatiewedstrijd 
gespeeld moest worden. De tegenstander hiervan was Elburg en de wedstrijd vond plaats in Utrecht. 
Ook hier was weer een bus met supporters paraat, wat de tegenstanders overigens niet was gelukt: dus de 
eerste voorsprong hadden we alvast te pakken. 
Eigenlijk is ‘die voorsprong’ ook niet meer uit handen gegeven. Valto speelde een hele goede wedstrijd en 
kwam snel ruim voor te staan. Elburg gaf zich echter ook niet zo maar gewonnen en kwam tot ca. 4 
doelpunten terug, maar Valto wist het daarop te houden. In de 2e helft werd de voorsprong verder 
uitgebouwd en met een ruime overwinning maakte ons 1e duidelijk dat wij het 100% verdienen om in de 1e 
klasse te blijven! 
Trots en blijdschap overheerste in de bus terug en menigeen zag de mist ’s ochtends pas weer optrekken…. 
Valto 1, maar ook zeker Valto 2, Marco, begeleiders enorm bedankt voor jullie inzet en nogmaals 
gefeliciteerd met dit heel belangrijke resultaat! 
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Namens het bestuur, 
 
Hans Ridder 
 
Fit$&$Fun!
Na een weekje rust i.v.m. het Pinksterweekend, gaan we maandag weer lekker het veld op. Het einde van 
het seizoen nadert snel en we willen nog graag een aantal belangrijke data aan jullie doorgeven.  
 
Maandag 16 juni: Fit en Fun op de gebruikelijke manier  
Maandag 23 juni: GEEN Fit en Fun i.v.m. wedstrijd Nederlands Elftal  
Maandag 30 juni: laatste Fit en Fun van dit seizoen. Na afloop, om 20.30 uur, zouden we het leuk vinden als 
jullie met ons het jaar gezellig af willen sluiten onder het genot van een kop koffie of thee.  
Zaterdag 5 juli: Valto einddag. Ook als niet-korfballer kun je prima meedoen.  
 
We hopen de laatste twee keer van het seizoen op een gezellig grote opkomst!  
 
Tot maandag,  
Bart & Marleen 
 
Hallo Fit & Fun-leden,  
Op 5 juli a.s. heeft Valto haar jaarlijkse einddag en daar hopen we jullie ook te verwelkomen. 's Ochtends is 
er een programma voor de jeugd. ’s Middags, van 12:30 tot 16:00, is er een zeskamp voor de volwassenen 
bestaande uit een gedeelte korfbal en een gedeelte stormbaan, zeephelling e.d. Alle deelnemers, spelende 
leden, Fit & Fun-leden, ouders van jeugdleden, enz., worden gemixt. Het is dus niet zo dat je als 'niet-
korfballer' tegen alleen maar korfballers loopt.  
 
Heb je zin om mee te doen, dan kan je je aanmelden via activiteiten@ckv-valto.nl. Alle spelende leden van 
Valto zijn al ingeschreven.  
 
Na de zeskamp volgt het schiettoernooi. Als je denkt: dat kan ik best wel eens gaan winnen, dan kan je je 
aanmelden via de site: http://www.ckv-valto.nl/inschrijving-schiettoernooi-2014/ 
 
Na al deze inspanningen wordt de BBQ aangestoken.  
Er kan vooraf 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 je vooraf 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 opgave van 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! 
 
We hopen veel Fit en Fun leden te mogen ontmoeten op 5 juli! 
 
De activiteitencommissie van Valto 
Alvast bedankt. 
Frank 
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Fit & Fun op de sportmarathon 
Op 4 en 5 juni heeft een team van Fit en Fun 
meegedaan aan de sportmarathon in De Lier. 
Twee avonden allerlei sporten beoefenen tegen 
verschillende, veelal veel jongere, teams. Wat 
tijdens het wekelijke Fit & Fun uur geldt, gold voor 
ons bij de sportmarathon ook: op een sportieve 
manier lol hebben met elkaar. Dat dit gelukt is, is 
op deze foto wel te zien! Maar natuurlijk is het 
wedstrijdelement bij een dergelijk evenement ook 
van belang. Dat wij gewend zijn om bij Fit & Fun 
steeds andere sporten te beoefenen, bleek de 
eerste avond wel. We verloren slechts 1 wedstrijd, 
speelden er 1 gelijk en de rest wisten we winnend 
af te sluiten. De tweede avond sloeg de 
weegschaal helaas de andere kant op. De sporten 
lagen ons minder of de tegenstanders waren een 
stuk sterker. Na twee avonden eindigde het team 
Valto Fit & Fun netjes op een 12e plaats van de 
totaal 18 teams. Maar het belangrijkste was toch 
wel dat we terug konden kijken op twee gezellige 
sportieve avonden. 
 
Bijblijvers tot zomervakantie 
Behalve deze Bijblijver verschijnt er nog 1 Bijblijver: 
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: 
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! 
 
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$
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 kon er ingeleverd worden? 
$ Donderdag 5 juni tussen 19u30 en 20u30 in de Villa 
$ Woensdag 11 juni tussen 19u en 20u in de Villa 
Alleen…. 

Ik heb nog lang niet alles binnen! Kom op allemaal die nog wat 
hebben liggen! 
 
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 
 
Gebruik vergaderkamer Valto 
Valto heeft een vergaderkamer, prima mogelijkheid om gesprekken te voeren die niet voor ieders oren 
bestemd zijn, of om comfortabel te vergaderen. 
 
De regels voor het gebruik van de vergaderkamer zijn als volgt: 
1) Elke gebruiker van de vergaderkamer draagt er zorg voor dat de vergaderkamer netjes achter wordt 

gelaten. 
2) De vergaderkamer wordt opgenomen in het wekelijkse schoonmaakrooster. 
3) Drankjes mogen genuttigd worden, wel zelf opruimen! 
4) De geplaatste koelkast is voor gebruik door de selectie. Voor anderen dus onbevoegd terrein. De 

consumpties in de koelkast zijn reeds gekocht bij de bar. De koelkast is niet bedoeld voor zelf 
meegenomen consumpties. 

5) Als de vergaderkamer leeg is, mag je deze gebruiken. Let wel op gereserveerde vergaderingen (zie 
onder). 

6) De vergaderkamer is standaard gereserveerd op de volgende dagen: 
a. Zaterdag, als de selectie thuis speelt, van een uur voor de wedstrijden tot een uur na de wedstrijden. 
b. Donderdagavond één vol uur voor de training van de selectie. 
7) Het sleutelbeleid verandert niet. Wil je vergaderen, zorg dan op de reguliere manier voor toegang tot de 

villa. 
8) Reserveren van de vergaderkamer kan door een mail te sturen aan activiteiten@ckv-valto.nl of 

vztc@ckv-valto.nl  
9) De bezetting van de kamer is te vinden op: Google Calendar (er volgt een link vanuit de website) 
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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 
 
 
 

Nieuws van de AC  
Tussenstand inschrijving schiettoernooi 
Cupcakes 
bakken 
 
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 
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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. 

 
‘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.  
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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  
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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- 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 
 
 
Tussenstand Valto verkiezingen 
Via de site www.ckv-valto.nl – VALTO einddag 2014 – VALTO verkiezingen, wordt er al volop gestemd. Dit 
jaar kun je stemmen op: 

• Beste speelster senioren; 
• Beste speler senioren; 
• De talentvolste speelster; 
• De talentvolste speler; 
• De beste trainer/coach. 

 
Hierbij de tussenstand in willekeurige volgorde: 
 
Beste speelster:  Beste speler:    Talentvolste speelster: 
Ellen vd Haagen S1  Frank de Rijcke S1  Mandy Herbert A1  
Petra Dijkstra S1  Rob de Ruiter S1  Naomi Grootscholten A1 
Sharon Prins S1  Thom Voskamp S1  Vera vd Eijk B1 
  
Talentvolste speler:  Beste trainer/coach:  Moment van het jaar: 
Floris van Muijen A1   Frank de Rijke D1  Hieronder een sfeerimpressie van  
Twan Boers B2   Marco Swikkers S1  de ideeën voor het moment van het  
Twan Korteland   Teun Voskamp S2  jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij je stem nog niet laten horen? Wil je andere mensen in de top 3 hebben? Stem dan nu!! Dit kan nog 
t/m 4 juli 2014. Op de einddag, 5 juli 2014, kun je je stem nogmaals uitbrengen, maar dat alleen nog op de 
top 3! 

______________ Einde AC nieuws  ____________________ 
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Nieuws van de Schoolkorfbalcommissie  
 
Priva Schoolkorfbaltoernooi, een groot succes! 
Woensdag 4 juni stond het Priva Schoolkorfbaltoernooi gepland. 45 teams (225 kinderen) hadden zich 
opgegeven om aan dit toernooi mee te doen. Maandagavond 2 juni was er vanaf 17.00 uur in verschillende 
groepen een training voor alle kinderen. Veel jeugdspelers van VALTO waren naar het veld gekomen om de 
trainingen te begeleiden en tussendoor konden ze genieten van heerlijke pannenkoeken, die gebakken 
werden door Annemieke Lagerwerf en Mariëlle Ridder. Mede hierdoor was deze trainingsavond een groot 
succes met een gezellige sfeer!!
Het toernooi op woensdag verliep ook prima. Het weer zat niet helemaal mee, maar de kinderen hadden er 
gelukkig geen last van! Ook deze middag weer vele vrijwilligers van VALTO in de weer om alles goed te 
laten verlopen. Speciaal woord van dank aan de scheidsrechters, want die stonden het grootste gedeelte 
van de middag op het veld en hadden het meeste last van het regenachtige weer! 
Na afloop van het toernooi kregen alle kinderen een prachtig oranje polsbandje mee, waarop het logo van 
VALTO stond en: De korfbalclub van het Westland! Daarnaast werden er ook nog verschillende bekers 
uitgedeeld aan de winnaars! En zo ging iedereen tevreden naar huis!! 
Inmiddels trainen er ongeveer 10 kinderen mee, die enthousiast zijn geworden door het toernooi en hopelijk 
worden zij uiteindelijk ook lid van onze club, zodat we ook op dat gebied weer van een succesvol toernooi 
mogen spreken! 
Iedereen bedankt voor alle hulp!! Zonder jullie kunnen wij dit toernooi niet organiseren!! 
Tot volgend jaar!! 
  
Namens de Schoolkorfbalcommissie, 
Frank de Rijcke, Joke van Oudheusden, Leonie van Oosterhout en Petra Dijkstra 
 

_____________ Einde schoolkorfbal nieuws  ______________ 
Nieuws van het JeuK  
 
Meeneemlijst Jeugdkamp 
 
Beste VALTO vrienden, 
 
Hebben jullie er al een beetje zin in? Wij als leiding in ieder geval wel. 
Hieronder volgt wat informatie over het Jeugdweekend: 
Vrijdag 20 juni vertrekken de kinderen van de B en de C om 18:30 bij de Villa Valto vandaan. 
Zaterdag 21 juni vertrekken de kinderen van de D, E en F om 08:00 bij de Villa Valto vandaan. 
Zondag 22 juni zullen we om +/- 17:00 weer terug zijn bij de Villa(Volg CKV VALTO op twitter om zondag op 
de hoogte te blijven van de aankomsttijd). 
 
Voor het weekend in de Middeleeuwen heb je natuurlijk wel het één en ander nodig: 

• Slaapzak 
• Kussen + Hoeslaken(verplicht) 
• Pyjama 
• Zaklamp 
• Oude kleding die echt vies mogen worden(B&C) 
• Een wit shirt die vies mag worden(D,E&F) 
• Sportkleding 
• Handdoeken 
• Theedoek 
• Toiletspullen(eventueel medicijnen) 
• Verkleedkleren voor de bonte avond 
• Veldschoenen 

Wat heb je niet nodig? Zakgeld is niet nodig, want we hoeven er niets te kopen. Alcohol is absoluut niet 
toegestaan. Wanneer de leiding merkt dat kinderen alcohol bij zich hebben wordt dit per direct ingenomen.  
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Teken? Het is fantastisch dat we bij een bos zitten, maar helaas zitten er in het bos ook teken. Aangezien er 
elk jaar weer teken zijn, hebben de mensen van de leiding voldoende ervaring om ze veilig te verwijderen. 
Bovendien zijn er voldoende voorzorgsmaatregelen. 
Aan de ouders verzoeken wij of zij hun kinderen voor vertrek willen insmeren met een anti-tekenmiddel(bijv. 
Careplus 30% Deet) en controleer de kinderen op teken bij thuiskomst. Op deze manier moet alles goed 
gaan. 
We verblijven ook dit jaar weer in kamphuis ‘De Kievit’ in Esbeek(www.dekievit.info) 
 
Bij noodgevallen kunt u ons altijd bereiken op de volgende telefoonnummers: 

• Denise Herbert: 0613229967 
• Martine van der Lugt: 0645713529 
• Bart-Jan Schoone: 0614531839 
• Frank de Rijcke: 0640463753 

_____________ Einde JeuK nieuws  ______________ 
 
Nieuws van de Technische Commissie  
 
We zijn erin gebleven!!! Valto is na dit seizoen een echte eerste 
klasser! Zowel op het veld als in de zaal komen we komend jaar uit in 
de eerste klasse. Hulde voor de selectie voor deze prestatie. 
 
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$jun! donderdag! 20:00! Valto!A2! ODO!A2! De!Zweth/2! Pieter!van!Muyen!
19$jun! donderdag! 20:30! Valto!A1! ODO!A1! De!Zweth/1! Rick!Voskamp!
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$jun! donderdag! 19:00! Ondo!E2! Valto!E2! sGravenzande! ONDO!
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19$jun! donderdag! 18:00! Valto!E3,E4,E5!! onderling! De!Zweth/1! Laurens!Verbaan!
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!
19$jun! donderdag! 18:00! Valto!F3,!F4! onderling! De!Zweth/2! Sandra!Poot!

 
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 selectie 2014/2015 
De volgende spelers zijn opgenomen in de selectie van Valto. 
 
 Heren Dames 
1 Ron Boekestijn Mirjam Boekestijn 
2 Michiel Cornelisse Mariska van Geest van Dam 
3 Niels Koole Manon van de Ende 
4 Niels van der Lingen Lotte van Geest 
5 Pieter van Muyen Naomi Grootscholten  
6 Frank de Rijcke Ellen van de Haagen  
7 Rob de Ruiter Daniela van Marrewijk 
8 Luuk van Staalduine Mellanie Noordam 
9 Chris van Staalduinen Lisanne Onck 
10 Kees Verkade Sharon Prins 
11 Thom Voskamp Aileen Willemse 
   
uitganspunt  is dat na seizoensvoorbereiding de selectie gaat   
bestaan uit 9 dames en 9 heren.  

!!
!
!
!
!
!
!
!
!

Selec&e!
Senioren!

Overige!teams!

1e!lijn!

2e!lijn!

Willy!vd!Akker!
Aanwezig!bij!training!

06?51562330!

John!Prins!
Wekelijks!inloopspreekuur!

06?55904628!

Adfysio!(Maurice!van!Veldhoven)!
Op!afspraak!
06?41827773!

Coördina&e!/!
Adm

inistra&e!
M
ichiel!Cornelisse!

DB!

1.  Eerste!lijn!door!vereniging!betaald.!2e!lijn!eigen!kosten!/!verzekering!
2.  Regelma&g!overleg!gehele!technische!staf!
3.  Belangrijkste!gegevens!worden!vastgelegd!voor!zover!toegestaan!
4.  Gegevens!uitsluitend!leesbaar!voor!Michiel,!Willy,!John,!Maurice!(waar!toegestaan)!
5.  Laatste!fase!hersteltraining!stuurt!Michiel!aan!
6.  Deze!voorzieningen!worden!geadviseerd,!het!staat!vrij!andere!keuzes!te!maken!

Medisch!beleid!CKV!Valto!
!
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Opmerking: Daniela is deze week geopereerd en heeft een nieuwe kruisband gekregen. Het is onzeker of 
Daniela fit is als de selectie gaat starten. Tot de tijd dat Daniela fit is zal zij als teambegeleider voor Valto 2 
Teun Voskamp ondersteunen. 
 
Indeling overige seniorenteams volgend seizoen. 
Deze indeling vraagt nog even geduld. Wie weet er nog enkele dames om mee te korfballen? Elk niveau is 
welkom! 
 
Vooruitblik zomerperiode 
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema.  
 

 
 
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: 
 
Hieronder is het oefenprogramma voor het komende veldseizoen opgenomen. Let op: er zullen enkele 
ploegen een competitiewedstrijd op 30 augustus hebben (we verwachten Valto 4, Valto B1, Valto C1). Het 
programma kan nog enigszins wijzigen. Houd de bijblijver en de website in de gaten! 
 
Datum$ Dag$ Tijd$ Thuis$ Uit$ Lokatie$ Scheidsrechter$
16$aug! Zaterdag! 10.00!tot!17.00! trainingsdag!voor!Senioren!Selectie!en!A$Selectie!

! ! ! ! ! ! !23$aug! Zaterdag! 12:00! ODO!1! Valto!1! ODO,!Maasland! ODO!
23$aug! Zaterdag! 14:00! R!Scaldis!KC!2! Valto!1! ODO,!Maasland! ODO!
23$aug! Zaterdag! 11:00! ODO!2! Valto!2! ODO,!Maasland! ODO!
23$aug! Zaterdag! 13:00! R!Scaldis!KC!2! Valto!2! ODO,!Maasland! ODO!
23$aug! Zaterdag! 10:00! 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!
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30$aug! Zaterdag! 14:00! Valto!3! ONDO!3! De!Zweth/1! Valto!
30$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$aug! Zaterdag! 12:30! HKC!A1! Valto!A1! H'veld$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$aug! Zaterdag! ??! Olympia!B1! Valto!B2! Spijkenisse! Olympia!
30$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!
 
Jaarschema komend seizoen 
 
Hieronder is de seizoenplanning voor het seizoen 2014-2015 weergegeven. Hierin staat tevens opgenomen 
welke periodes Valto collectief vrij houdt. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen deze periodes 
gebruiken voor vakanties en de overige periodes beschikbaar te houden voor korfbal.  
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

_________________ Einde TC Nieuws ____________________ 
Wedstrijdverslagen 
 
Afscheid van VALTO 1……… 
Eigenlijk had ik dit stukje al een paar weken geleden moeten/willen 
schrijven, maar toen verloren we van Swift en wist Kinderdijk te 
winnen. Dat betekende nog een week trainen en nog een wedstrijd 
tegen Kinderdijk om te bepalen wie de nummer 7 in de poule werd. 
Deze wedstrijd tegen Kinderdijk werd gespeeld op zaterdag 31 mei 
bij KCR en mede door een slappe start werd deze wedstrijd verloren 
met 17-15. En dat betekende dus nog een week langer trainen en 
nog een wedstrijd spelen, en wel op zaterdag 7 juni in Utrecht tegen 
Elburg. En dat zou dan toch echt, ongeacht het resultaat, mijn laatste 
wedstrijd worden in VALTO 1. En dus bij deze ook mijn laatste 
stukje…… 
Voor de wedstrijd tegen Elburg kwamen de spelers uit allerlei 
windstreken naar Utrecht. Want het was de zaterdag in het 
Pinksterweekend en dus waren verschillende spelers lekker een 
weekendje weg. Deze moest dus onderbroken worden om nog even 
een zeer belangrijke wedstrijd te spelen. Van te voren was de inschatting dat Elburg goed te doen moest 
zijn, maar dat is ook een gevaarlijke gedachte! 
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Het was prachtig weer (om te spelen misschien een tikkeltje te warm…), het veld lag er niet al te best bij, 
maar wat vooral weer helemaal super was: weer veel VALTO publiek langs de kant, die na de 
teleurstellende wedstrijd tegen Kinderdijk toch weer de moeite hadden genomen om helemaal naar Utrecht 
te komen om het vlaggenschip nog één keer te steunen om in de 1e klasse te blijven! Wat een heerlijke club 
om bij te spelen!! 
  
VALTO begon voortvarend aan de wedstrijd en binnen een kwartier stond het 7-1 in het voordeel van 
VALTO. Inmiddels had Elburg al een wanhopige wissel toegepast: de tegenstander van Rob, een jonge heer 
die weinig in te brengen had tegen het ervaren spel van Rob, werd gewisseld voor een meer ervaren heer. 
Even leek het wat beter met Elburg te gaan, maar verder dan 8-5 kwam het niet. VALTO bleef het betere 
spel houden en Elburg wist voornamelijk te scoren door strafworpen en door fouten van VALTO. Met rust 
stond het 10-6 voor VALTO en leek er niks aan de hand. In de rust werd er gewaarschuwd dat we niet 
mochten verslappen en dat we juist na rust de genadeklap uit moesten delen en de voorsprong moesten 
vergroten. Geef ze niet het idee dat er ook maar iets te halen valt! Deze boodschap werd goed opgepakt en 
zo stond er halverwege de tweede helft een comfortabele voorsprong van 20-14 op het scorebord. Sharon 
Prins kwam er nog in voor Laura de Rijcke en voor Luuk van Staalduine was er nog een publiekswissel: 
Luuk nam revanche voor de slechte wedstrijd tegen Kinderdijk en wist maar liefst 7 keer te scoren. Op zijn 
plek kwam Niels Koole te staan, die na de zaal veel last heeft gehad van blessures en meerdere keren vanaf 
de bank moest toekijken. Ook aanvoerder Rob de Ruiter werd op het laatst nog gewisseld voor Pieter van 
Muyen. De laatste minuten konden lekker uitgespeeld worden en wist VALTO nog verder uit te lopen. 
Uiteindelijk werd het een 26-15 overwinning. 
Wat een heerlijke afsluiter van een lang, maar prachtig  seizoen. En wat lekker dat ik mijn ‘carrière’ op deze 
manier mag afsluiten: in de zaal kampioen geworden in de 2e klasse en op het veld uiteindelijk lekker in de 
1e klasse gebleven. En dan ook nog eens afsluiten met een doelpunt……. Wat wil je nog meer? Als je er op 
speelt, lukt het je niet…….. 
  
Tot slot: een groot compliment aan het VALTO publiek! Jullie waren (en zijn) fantastisch. Ik heb vele jaren 
met heel veel plezier in VALTO 1 gespeeld. Ik ben daar trots op en kijk met een goed gevoel terug op deze 
periode. In al die jaren is er veel veranderd bij VALTO en eigenlijk allemaal ten goede! Ik wens de selectie 
volgend jaar nog een goed seizoen toe onder leiding van Marco Swikker en ik zal zeker regelmatig vanaf de 
kant jullie komen aanmoedigen. 
Ik ga het zeker missen!! Maar het is mooi geweest……… 
  
Groetjes Petra 
 
Kampioensfoto C3 
2 weken geleden had ik bij het stukje nog niet de kampioensfoto. Inmiddels wel. Dus toch nog even 
plaatsen. 
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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: 
Vrienden mogen uiteraard ook mee komen.  
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! 
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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 
 
 
 

 
 


