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De Bijblijver, 4 mei 2015 2 

Scheidsrechters 

 
 
Opstellingen Senioren – 9 mei 
 
Selectie Aanwezig 13:00 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, Chris 
 
Valto 3  Aanwezig 13:30 uur  
Dames:  Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Laura 
Heren:  Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, Michiel 
 
Valto 4  Aanwezig 12:00 uur 
Dames:  Annemiek, Esther, Hellen, Marleen B, Petra D  
Heren:  Marco, Mark, Martin W, Hans, Arnold P 
 
Valto 5  Vertrek 16:00 uur 
Dames:  Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Ria 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Laurens, Johan, Kevin 
  
Valto 6  Vertrek 14:00 uur 
Dames:  Imke, Mariska M, Ryanne, Mandy B, Romy B 
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Nick, Vincent 
 
Valto 7  Vertrek 11:00 uur  
Dames:  Marije, Ria, Petra J, Gerda, Inge 
Heren:  G-J, Rinze, Ruud, Jelle, Wilco 
 
 
Uitslagen 2 mei  

 
 
 
 
Nabeschouwingen 
 
Nabeschouwingen senioren 
 
 
 



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



De Bijblijver, 4 mei 2015 3 

Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 

 
 
 
Vrijwilligers gezocht voor het NK D-jeugd op 6 juni! 
We zijn inmiddels met de organisatie van het NK voor D-jeugd begonnen. Alle bestuursleden nemen een 
deel voor hun rekening, dus het kan zijn dat je al benaderd bent of gaat worden met de vraag om iets te 
doen op dit geweldige evenement. Wil je sowieso iets doen, binnen de voorbereidingen, of op de dag zelf? 
Hieronder staat een lijstje met een aantal voorbeelden. 

• Het	  begeleiden	  van	  één	  van	  de	  NK	  teams	  
• Het	  aanwijzen	  van	  juiste	  parkeergelegenheden	  voor	  bussen	  en	  auto's	  	  
• Bardienst	  draaien	  en	  in	  de	  keuken	  staan	  
• Speaker/omroeper	  
• Communicatie	  via	  website,	  facebook,	  twitter,	  etc	  
• Scorebordbedieners	  
• Veldcoördinatoren	  
• Fotografen	  
• Het	  maken	  van	  het	  programmaboekje	  
• Het	  aanschrijven	  en	  communiceren	  met	  de	  teams	  en	  genodigden	  
• Zorgen	  voor	  het	  juiste	  materiaal	  
• Opbouwen,	  schoonmaken	  
• Het	  maken	  van	  de	  speelschema's	  en	  uitslagenborden	  
• Etc	  

Er zijn stiekem best wat functies te vervullen, maar zoals altijd: vele handen maken licht werk! 
 
Vind jij het leuk om dit te doen, om hier deel vanuit te maken? Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl. 
 
Namens de organisatie, 
Jan Jaap Elenbaas  



De Bijblijver, 4 mei 2015 4 

 

Nieuws van het bestuur  
 
Alléén voor 18- (18+ mag dit stuk overslaan) 
Als iemand van 18+ laat je je niets meer vertellen natuurlijk, je bent immers volwassen, 
dus je leest door. Maar serieus, dit stuk is nu even niet voor jullie. Doorlezen is echt op 
eigen risico, het kan een teleurstelling worden. 
 
Dit stukje is namelijk voor de groep die er altijd maar buiten valt. Niet drinken, niet roken, niet autorijden, niet 
stemmen, niet … de bordjes met "alleen vanaf 18 jaar" kennen jullie wel. Het is alsof je niet belangrijk bent, 
niet meetelt, niets te zeggen hebt. Maar dat hebben jullie natuurlijk wel! Je vraagt je misschien af waar ik 
heen wil, welnu, dat zal ik je vertellen. 
De waan van alle dag, als bestuur ontkomen we er soms niet aan. Er gebeuren gewoonweg te veel dingen 
binnen een korfbalvereniging die concrete en directe opvolging nodig hebben. Gelukkig beschikt VALTO 
over een groot aantal vrijwilligers, die een deel van hun tijd willen besteden aan het laten draaien van de 
club en zonder wie het bestuur natuurlijk niets kan klaarspelen. Jullie weten dit maar al te goed, omdat je er 
zelf vaak ook deel van uitmaakt, als trainer, als coach, maar ook gewoon als lid. 
 
De toekomst dan, daar zijn we als bestuur niet altijd mee bezig. Maar soms is het goed om daar wel even bij 
stil te staan. En het is ook goed om daar bij geholpen te worden, want ook wij bezitten niet alle wijsheid. Zo 
zijn we momenteel bezig met een door de bond georganiseerde cursus "Besturen met een Visie Plus", een 
vervolg op het FOCUS-traject dat we onlangs hebben afgerond. Het mooie is dat dit prefect aansluit bij wat 
we nodig hebben en van waaruit we leuke inzichten en ideeën halen die ons weer verder helpen. Een club 
moet tenslotte zo goed mogelijk bestuurt worden. 
De afgelopen cursusavond hebben we een persoonlijkheidstest gedaan en besproken. Hierdoor leer je niet 
alleen jezelf beter kennen, in wat voor een soort persoon en bestuurder je bent, maar leer je ook de anderen 
uit het bestuur goed kennen. Hierdoor weet je nóg beter wat je aan elkaar hebt, waar je elkaar aanvult en 
waar je voor moet oppassen. Aan de ene kant een feest van herkenning, maar soms toch ook bijzondere 
ontdekkingen. Al met al een goede les in elkaars krachten weten te gebruiken. 
 
Een andere opdracht binnen deze cursus, en nu kom ik bij jullie, is het bepalen van een visie met behulp van 
een groep volwassen leden in een georganiseerde visieavond. Aan de hand van verschillende opdrachten, 
in groepjes en met de hele groep, kan een beeld gevormd worden van waar als vereniging naar toe zou 
willen groeien. Heel leerzaam en goed om te doen, zo hebben we 2 jaar geleden gemerkt, toen we dit 
hebben gedaan. Daarom willen we het nu iets anders gaan doen. Als we het namelijk over de toekomst 
hebben, hebben we het ook over jullie. Het lijkt ons dan ook geweldig om te horen hoe jullie VALTO nu zien 
en hoe jullie de club in de toekomst zien. 
 
We zijn dus op zoek naar jullie, een groep van bij elkaar ongeveer 20 jeugdleden, die het leuk vindt om met 
elkaar te denken en te praten over de vereniging en hoe deze er uit zou moeten zien over 5 tot 10 jaar. Jullie 
zijn voor even het jeugdbestuur van VALTO. Dé sportvereniging van het Westland worden we namelijk niet 
alleen als bestuur, maar daar hebben we jullie bij nodig! Lijkt het je leuk? Stuur dan een berichtje naar 
bestuur@ckv-valto.nl of laat het op een andere manier weten. 
 
Voor alle volwassenen die toch zijn blijven lezen, bedankt voor de aandacht. Ik hoop dat de teleurstelling 
meevalt en reken op jullie begrip. Daar ben je tenslotte 18+ voor ;-) 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
EHBO, voor ons allemaal 
Voor onze evenementen maken we vaak gebruik van de mensen die EHBO verzorgen (uiteraard als het 
nodig is). Nu hebben zij aan ons de vraag gesteld of er mensen binnen de vereniging behoefte hebben aan 
een cursus EHBO. Niet om bij evenementen te gaan zitten, maar gewoon omdat het heel handig kan zijn. Bij 
de club, maar ook thuis en in het dagelijks leven. 
 
Er start bij voldoende deelnemers een EHBO basiscursus in september. Deze wordt gehouden in ’t Centrum 
in De Lier. Mochten er leden zijn die deze basiscursus willen volgen, dan hoor ik dat graag. Stuur daarvoor 
een mailtje naar ehbo@ckv-valto.nl en ik geef het door. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 



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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Nieuws van het JeuK  

 

Heb jij je al opgegeven voor 
Jeugdweekend?? 

Let op! Dit kan tot uiterlijk: 
Zaterdag 17 mei 
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Jeugdweekend Leiding 
Onderstaand de lijst met leiding die dit jaar mee gaat op jeugdweekend.

• Denise	  Herbert	  
• Frank de Rijcke (D1) 
• Bart-Jan Schoone 
• Chirstiaan van Staalduinen 
• Gert-Jan Stolk 
• Frank Poot 
• Manon vd Ende 
• Thom Voskamp (C1) 
• Sharon Prins (C1) 

• Lieselotte Koole 
• Mellanie Noordam (D1) 
• Bart Verstegen (B2) 
• Pieter van Muyen (E1) 
• Twan Korteland (D2) 
• Naomi Grootscholten (F5) 
• Lisa de Rijcke 
• Nikki van Spronsen (F1) 
• Aileen Willemse 

voor vragen kunt u altijd bellen met: 
• Frank de Rijcke:  0640463753  
• Denise Herbert:  0613229967  
• Bart-Jan Schoone:  0614531839 

________________ Einde JeuK nieuws  ___________________ 
Nieuws van Activiteiten commissie 

  
families, straten, bedrijven, vrienden of hokken de 

Sportmarathon 
Datum: donderdag 4 en vrijdag 5 juni 
Tijd: 19:00 – 22:00 uur 
Plaats: In en om de Vreeloohal 
Voor wie: 16+ 
 
Voor meer info en inschrijving zie onze site: www.lso.dlier.nl 
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De	  Lierse	  sportverenigingen	  organiseren	  ook	  in	  2015	  voor	  	  



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
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Wedstrijdverslagen 
 
Valto 1 heeft eindelijk weer een goede wedstrijd 
gespeeld!           Sponsor: Martin Stolze b.v. 
Zaterdag 2 mei was er een inhaalwedstrijd gepland voor Valto 1. 
Deze wedstrijd moest gespeeld worden in Hardinxveld-Giessendam 
tegen Vriendenschaar. De eerste ontmoeting op het veld eindigde 
in 15-15, de twee ontmoetingen in de zaal waren vrij kansloos, 16-
22 en 30-14 verloren. Dit is een goede ploeg, maar als de spelers 
van Valto hun eigen niveau halen, kan er gewonnen worden. 
Afgelopen weken loopt het nog niet lekker bij de ploeg uit De Lier. 
Het spel is bij vlagen goed, maar deze momenten worden weer 
afgewisseld door slordigheden en plaatsfouten. Verdedigend 
worden er te makkelijke kansen weggegeven. 2 mei was het dus 
noodzaak om zelf vanaf de eerste minuut scherp te starten, druk te 
geven in de verdediging en in de aanval met vertrouwen de kansen 
afmaken. Aangezien dit één van de weinige wedstrijden was, was 
er een bus geregeld voor de selectie en voor de supporters. Er 
waren veel supporters aanwezig om het eerste aan te moedigen, 
genietend van een heerlijk weertje. 
De wedstrijd begon direct goed. In de eerste minuut schoot Frank de Rijcke direct de 0 van het scorebord en 
de score was geopend. Hierna volgde direct een doelpunt van Vriendenschaar. Al snel bleek in de eerste 
helft dat het verdedigend moeilijk was om de tegenstander te stoppen. Zij hadden veel dreiging naar binnen 
en benutten deze kansen goed. Scoorden zij niet vanuit de doorloop zelf, dan kregen ze wel een strafworp of 
vrije bal waaruit ze scoorden. Pas na een kwartier kreeg de verdediging hier grip op. Valto bleef door 
doorpunten van Naomi Grootscholten(2x), Lisanne Onck en Frank de Rijcke(2x) nog enigszins bij, 9-6. 
Doordat de verdediging nu goed stond, werden er veel ballen onderschept en kon het aanvalsvak de 
achterstand verkleinen. Dit gebeurde ook, door een vrije bal van Rob de Ruiter, een korte kans van Niels 
Koole en een afstandsschot van Frank de Rijcke, was de stand na 20 minuten weer gelijk, 9-9. Helaas kon 
Vriendenschaar voor de rust nog het verschil weer terug brengen naar 3 doelpunten en zo gingen beide 
ploegen rusten bij een stand van 13-10. Coach Marco Swikker was tevreden over de inzet, het spel en de 
afronding, alleen moest er wel scherper worden verdedigd.  
De tweede helft begon net als de eerste helft met direct een doelpunt. Na 10 seconden schoot Kees 
Verkade de 13-11 raak. Dit gaf de ploeg uit De Lier vertrouwen, helemaal nadat Niels Koole de 14-12 
scoorde en vervolgens Kees Verkade met twee doelpunten de stand weer gelijk trok, 14-14. De wedstrijd 
begon te kantelen in het voordeel van Valto, alleen moest er nog wel 25 minuten lang gekorfbald worden. 
Ellen van der Haagen bracht Valto voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong, 14-15, maar 
Vriendenschaar antwoordde direct en het was weer gelijk 15-15. De spanning begon binnen de lijnen te 
stijgen en ook aan de kant was de spanning voelbaar. Het beloofde een nek-aan-nekrace te worden. Kees 
Verkade zorgde weer voor de voorsprong voor Valto15-16, maar binnen 3 minuten stond Vriendenschaar 
weer een doelpunt voor, 17-16. In de 20ste minuut scoorde Frank de Rijcke de 17-17 en Kees Verkade 
maakte inmiddels zijn 5de treffer in de tweede helft en Valto stond weer voor, 17-18. Vervolgens was er een 
goede fase aan de kant van Valto. In de verdediging werden er veel ballen uitgehaald en in de aanval werd 
zorgvuldig naar de goede kansen gezocht. In de 26ste minuut scoorde Frank de Rijcke tweemaal waardoor 
Valto opeens twee punten voor stond, 18-20. Vervolgens deed Rob de Ruiter hier nog een schepje bovenop 
en maakte de 18-21. Met nog 7 minuten te spelen, leek er niets aan de hand voor Valto en vertrouwde bijna 
iedereen er op dat de punten mee terug werden genomen naar De Lier. Vriendenschaar bracht vervolgens 
twee wissels erin , die beiden tweemaal scoorden. Valto keek lijdzaam toe, hoe Vriendenschaar zichzelf 
herpakte en uiteindelijk 6 keer scoorde in de laatste 5 minuten, 24-21. De wedstrijd duurde eigenlijk net 5 
minuten te lang. Wel is er eindelijk weer eens een goede wedstrijd gespeeld door het eerste team van Valto, 
maar helaas wordt dit dan niet beloond met twee punten! Volgende week zal Valto 1 aantreden tegen Koag, 
thuis om 15:30, en zal blijken of Valto deze goede lijn, qua spel, door kan trekken. 
 
Doelpuntenmakers: Frank 8, Kees 5, Naomi 2, Rob 2, Niels 2, Lisanne 1 en Ellen 1 
 
Groeten Valto 1 
 
 




