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BEDANKT, HOOFDSPONSOR MARTIN STOLZE B.V. 
  
Afgelopen zaterdag vond het NK voor D-pupillen plaats op ons korfbalterrein. 
Een hele organisatie ging daaraan vooraf en door die puike organisatie liep de hele dag 
als een zonnetje! 
Een pluim voor iedereen die hieraan meegewerkt heeft!! 
VALTO staat ECHT op de kaart! 
Ook de shirts voor het bar-personeel werden belangeloos gedoneerd door onze 
hoofdsponsor. 
 
Martin, Bedankt! 
 
We zullen ze bewaren en weer gebruiken bij gelegenheid. 
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Nieuws van het bestuur  
 
 
Een TOP dag met een TOP winnaar, TOP organisatie met TOP 
vrijwilligers #NKD2015 @CKVVALTO 
 
In de titel één van de vele, vele berichtjes die je afgelopen zaterdag voorbij 
hebt kunnen zien komen. Want wát een dag was dat! Mijn mondhoeken zijn 
nog wat stijf, want ik heb de hele dag (en nog steeds) met een grote lach 
rondgelopen en gekeken, geluisterd, bewonderd en bedankt. Een kleine 
greep uit mijn ervaringen van de dag. 
 
Ten eerste speelde onze C1 hun eigen NK in Assen. Hier werd een mooie zesde plek veroverd 
en een mooi avontuur aan de herinneringen toegevoegd. Een prima prestatie, waarmee dit 
jonge team heeft laten zien zelfs wedstrijden te kunnen winnen tegen de beste ploegen van 
Nederland in hun klasse. 
 
Dan het schoolkorfbalteam van de Koningin Juliana School, dat in Kinderdijk de strijd aanging 
met de beste scholen van Nederland en daar ook heeft laten zien dat we er best nog wel eens 
naar toe kunnen gaan. Helaas geen prijzen, maar wel een verhaal dat jullie vol trots in de klas 
kunnen vertellen. 
Tussendoor dacht ik ook nog even terug aan het eigen Priva schoolkorfbaltoernooi op ons veld, 
afgelopen woensdag. Kinderen én ouders die het reuze naar hun zin hadden, lol maakten, 
korfbalden en genoten van een prachtig weertje en een prima organisatie. Een compliment voor 
de sport (en hoe VALTO die bij deze jeugd brengt) is wel dat fervente voetballers zeggen dat ze 
ook wel op korfbal willen, alleen dat dat niet te combineren is met hun eigen sport. 
Alsof korfbal nog niet genoeg gepromoot werd deze week, ook nog even een sportmarathon op 
vrijdag, waarmee de Lierse volwassen sporters meer positief in aanraking konden komen met 
VALTO en ons spelletje. Ook de organisatie daarvan bedankt! 
 
Tenslotte het NK voor D-jeugd, wat in de korte voorbereidingstijd niemand ontgaan zal zijn. 
Kippenvel krijg ik weer van het terugdenken aan die vele complimenten die wij als vereniging 
hebben gehad. Die komen vaak bij mij binnen, maar zijn natuurlijk voor iedereen van VALTO 
die zijn of haar steentje heeft bijgedragen! Of het nu de teams waren, de begeleiders, de 
supporters, de neutrale bezoekers, de wethouder, de radio, de korfbalbond, de scheidsrechters, 
de sponsoren, de leden, de ouders, de helpers, de winnaars en de verliezers, iedereen was het 
er over eens dat wij dit heel erg goed geflikt hebben!  
 
Dank aan iedereen dus, het maakt mij een bijzonder trotse voorzitter van deze club. 
Ik heb een dag meegemaakt met 8 teams die streden om de titel van Nederlands Kampioen en 
dat gaat er op die leeftijd best fanatiek aan toe. De techniek, de snelheid en het inzicht van de 
deelnemers was mooi om te zien. Het doet niet onder voor het kijken naar menig seniorenteam, 
een lust voor het oog en een promotie voor de sport. De begeleiders waren minstens zo 
fanatiek, de supporters stonden bij gebrek aan zicht op de tribunes en lieten zich horen als er 
gescoord en gewonnen werd. Het ontbrak aan niets en je voelde dat iedereen relaxed kon 
toekijken, terwijl de zon zich van zijn beste kant liet zien en bijzonder goed meewerkte aan het 
succes van dit toernooi. 
Alleen maar superlatieven? Uiteraard gaan we nog evalueren, maar ik kan er momenteel niets 
anders van maken dan TOP, TOP, TOP! 
 
Nog even de eindstand, van hekkensluiter tot winnaar: Die Haghe, Merwede, Fiducia, ASVD, 
NKC’51, Heerenveen, Fortuna en TOP als Nederlands Kampioen hoofdklasse D pupillen veld 
2015. Zij hebben allen laten weten dat ze hebben genoten en ik hoop (namens de gehele 
organisatie), jullie ook! 
 
Namens het bestuur,  
Jan Jaap Elenbaas 
  



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
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Voorbereiding komend seizoen 
Op zaterdag 13 juni spelen we oefenpotjes t.b.v. voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Alle jeugdteams spelen dan een oefenpot. 
Hieronder het schema. 
 
Zaterdag 13 juni 2015 oefenwedstrijden 
13:30	   VALTO	  A1	   VALTO	  U21	   De	  Zweth/1	   Cock	  M	  
12:30	   VALTO	  B1	   VALTO	  A2	   De	  Zweth/1	   Ruben	  K	  
12:30	   VALTO	  B2	   VALTO	  B3	   De	  Zweth/2	   Pierre	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  
11:30	   VALTO	  C1	   VALTO	  D1	   De	  Zweth/1	   Manon	  v	  G	  
09:30	   VALTO	  C2	   VALTO	  C3	   De	  Zweth/2	   Laurens	  E	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  
10:30	   VALTO	  D2	   VALTO	  D3	   De	  Zweth/2	   Daniel	  V	  
11:30	   VALTO	  D4	   VALTO	  D5	   De	  Zweth/2	   Lotte	  v	  G	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  
10:30	   VALTO	  E1	   VALTO	  E2	   De	  Zweth/1	   Steven	  V	  
10:30	   VALTO	  E3	   VALTO	  E4	   De	  Zweth/1	   Marije	  v	  D	  
10:30	   VALTO	  E5	   VALTO	  E6	   De	  Zweth/1	   Sandra	  P	  
10:30	   VALTO	  E7	   VALTO	  E8	   De	  Zweth/1	   Ryanne	  B	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  
09:30	   Onderling	  potje	  F	   De	  Zweth/1	   Bart	  v	  M	  

 
Laatste weken van het seizoen 
Datum  
13 juni Oefenwedstrijden jeugd in nieuwe samenstelling 
1-19 juni 
(3 weken) 

Training jeugd in nieuwe samenstelling 
teams	   dag	   datum	   tijd	   trainer(s)	  
F	   maandag	   08-‐jun	   18.00	  -‐	  19.00	  	   Nikki	  &	  Manon	  G.	  
	  	   maandag	   15-‐jun	   17.45	  -‐	  18.45	  	   Nikki	  &	  Manon	  G.	  
E	   dinsdag	   09-‐jun	   17.45	  -‐	  19.00	  	   Rianne	  K.	  
	  	   dinsdag	   16-‐jun	   17.45	  -‐	  19.00	  	   Rianne	  K.	  
D1-‐D2	   donderdag	   04-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Frank	  R.	  &	  Mellanie	  
	  	   donderdag	   11-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Frank	  R.	  &	  Mellanie	  
	  	   donderdag	   18-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Frank	  R.	  &	  Mellanie	  
D3D4D5	   donderdag	   04-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	   Sjors,	  Michiel,	  Lysanne	  V.,	  Jesper,	  Derk	  
	  	   donderdag	   11-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Sjors,	  Michiel,	  Lysanne	  V.,	  Jesper,	  Derk	  
	  	   donderdag	   18-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Sjors,	  Michiel,	  Lysanne	  V.,	  Jesper,	  Derk	  
C1C2C3	   dinsdag	   09-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Ron,	  Laurens	  V.,	  Pieter,	  Mandy	  H.	  
	  	   dinsdag	   16-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Ron,	  Laurens	  V.,	  Pieter,	  Mandy	  H.	  
B1	   donderdag	   11-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   	  Johan	  
	  	   donderdag	   18-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   	  Johan	  
B2-‐B3	   dinsdag	   09-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Bart	  V.	  
	  	   dinsdag	   16-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Bart	  V.	  
A	   dinsdag	   09-‐jun	   i.o.m.	  Hugo	   Hugo	  
	  	   dinsdag	   16-‐jun	   i.o.m.	  Hugo	   Hugo	  

 

20 juni Einddag 
26-28 juni Jeugdweekend 
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Indeling Senioren en A 
Hieronder de indeling voor de senioren en onze A jeugd. We hebben met heel wat wensen rekening 
weten te houden. Daarnaast bleek het helaas onmogelijk om komend seizoen met 3 A-teams uit te 
komen. Wel zijn we er in geslaagd om komend seizoen met een selectie van 3 teams te starten in de 
senioren. Dat is een nieuwe mijlpaal voor VALTO! 
De indeling is heel zorgvuldig opgesteld. Als je in een ander team terecht bent gekomen dan gedacht, 
dan is daar ongetwijfeld een goede reden voor. Schroom niet om daar naar te vragen mocht je verbaasd 
zijn. 
 
 

 
 

 
  

Selectie (VALTO 1,2,3) VALTO 4 
Heren Dames  Heren Dames 
Bart v L Aileen  Kevin Anne-Roos 
Dennis Denise  Laurens Antoinette 
Frank Judith  Luuk Laura H 
Jeroen Laura R  Roland Lisa R 
Kees Lisanne O  Ruben Lisa S 
Laurens Lotte  Thomas Petra D 
Michiel Lysanne V  + Heer selectie + Dame selectie 
Niels K Mandy B    
Niels L Mandy H  VALTO 5 
Pieter Manon E  Heren Dames 
Rob Manon G  Arnold P. Anna 
Ron Mariska  Hans Annemieke 
Ruben Naomi  Marco Esther 
Steven Nikki  Mark Hellen 
Thom Dame uit A  Martin Ilse 
    Nia 
    Sharon 
VALTO 6 VALTO 7 
Heren Dames  Heren Dames 
Bart V Imke  Frank Gerda 
Daniel V Inge  Gert Jan Linda 
Jesper Mariska  Jelle Marije 
Laurens Ryanne  Rinze Petra 
Nick   Ruud Ria 
Vincent     
Wouter     
     
VALTO 8   
Heren Dames    
Arie Fiona    
Bart M Helma    
Martin Leonie    
Michiel Marleen    
Peter Rosanne    
Sjors     
     
VALTO A1 (selectie) VALTO A2 
Heren Dames  Heren Dames 
Thijs Esmee B.  Derk Esmee M. 
Ruben H. Femke  Bo Kirsten 
Alex Julia  Michiel N. Joyce 
Floris Lisa W.  Wouter V. Romy B. 
 Lisanne B.   Romy S. 
 Romee   Rosalie 
 Vera E.   + 3 dames A selectie 
     



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



De Bijblijver, 8 juni 2015 5 

Herhaling berichten 
 
Fit blijven tijdens de zomervakantie – Looptraining van Arco 
Ook dit jaar is Arco Poot bereid om liefhebbers mee te nemen op een wekelijkse hardlooptraining. Deze 
training is geschikt voor iedereen met een tenminste een basisconditie. De training start op 18 juni en is 
elke donderdag om half 8 vanaf de villa. Laatste training op 6 augustus. 
 
Start nieuwe seizoen 
Zet de volgende data vast in je agenda. 
 
Datum  
4-8 Vrijwillige training selectie senioren en A 
6-8 Eerste training selectie 
8-8 Trainingsdag selectie (10-16 uur) 
11-8 Start trainingen B1 en C1 
17-8 Start trainingen overige teams 
29-8 Eerste competitieweekend 

 
Oefenwedstrijden nieuwe seizoen 
Hieronder de oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen. 
 
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
Jeugdbestuur, een avondje meepraten 
Ik heb eerder al aangegeven dat we als bestuur heel graag een keer van de jeugd willen horen hoe zij denken over 
de vereniging en vooral ook de toekomst van de club! 
We hebben daar nu woensdag 10 juni voor vastgesteld. Op die avond zijn er als het goed is geen trainingen meer en 
starten we de avond met heerlijke pannenkoeken die wij voor jullie gaan bakken. Vanaf 18.00 uur gaan we beginnen. 
Daarna volgen er wat leuke opdrachten in groepjes. We zijn voor 20.30 uur weer klaar. 
Inmiddels hebben zicht al best wat jeugdspelers aangemeld uit D, C en B teams. Daar kunnen nog wel wat kinderen 
bij, dus lijkt het je wat? Geef het dan door via bestuur@ckv-valto.nl. 
 
     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 
 
 
Samen naar de bios met VALTO! 
Vond je het afgelopen woensdag ook zo gezellig op het schoolkorfbaltoernooi? Lekker sporten met je klasgenoten, je 
vrienden en vriendinnen? Natuurlijk hopen we dat we de komende weken veel enthousiaste nieuwe korfballers zien 
op ons veld. Hoewel ieder kind van harte welkom is, zijn we momenteel heel hard op zoek naar jongens in de E en D. 
Heb je een vriend, buurjongen of broer van 8, 9 of 10 jaar die korfballen leuk lijkt? Neem hem dan mee naar jouw 
training komende week. Voor iedere jongen uit deze leeftijdscategorie die lid wordt van VALTO, ontvangen zowel het 
nieuwe lid als jij een bioscoopkaartje zodat jullie gezellig samen een keer naar de film kunnen. 
 
In het kort: 
Geslacht: jongens 
Leeftijd: 8, 9 en 10 jaar 
Wat: een bioscoopkaartje voor het aangemelde nieuwe lid en degene die hem meegenomen heeft! 
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Groep 7 en 8 van de KJS naar het Provinciaal Schoolkorfbaltoernooi 
Afgelopen zaterdag was het dan zo ver. Met vier auto's vertrokken we om 08.45 uur naar Alblasserdam om bij C.K.C. 
Kinderdijk mee te doen aan het Provinciaal Schoolkorfbaltoernooi. De zon scheen, er stond een klein beetje wind en 
de temperatuur was prima. Perfect korfbalweer! 
 
We moesten gelijk in de eerste ronde starten. Omdat we met veel kinderen waren had Marleen vooraf opstellingen 
gemaakt zodat iedereen evenveel aan spelen toe zou komen. De eerste wedstrijd was tegen de Kameleon uit 's-
Gravenzande. In dit team zaten allemaal kinderen die bij ONDO korfballen. We zagen dus ook wat bekende 
gezichten. We wisten dat dit een lastige wedstrijd zou worden dus we gingen er vol voor. Aan het begin ging de 
wedstrijd nog best wel gelijk op. Het lukte ons alleen niet om te scoren en bij de tegenstander ging dat wel. Met 2-0 
was het wisselen van functie. Ook in deze helft waren we zeker niet veel minder dan de tegenstander. Zij hadden 
alleen het geluk dat ze ook nog eens twee strafworpen mee kregen die allebei raak gegooid werden. Onze heren die 
op dat moment bij de paal stonden vonden beide stippen niet terecht, maar ja, scheids beslist, dus daar doe je dan 
niets aan. En dan kijk je opeens tegen een 4-0 achterstand aan die niet meer in te halen was. Dus na het fluitsignaal 
tranen drogen en weer door. Sommigen gingen een balletje gooien, andere gingen chillen en nog weer anderen 
gingen alvast de volgende tegenstanders bekijken. In deze wedstrijd wel al snel duidelijk dat Merwedonk een niet te 
onderschatten tegenstander zou worden. Maar eerst moesten we nog tegen de Tweemaster uit Leiden. Hier 
speelden een aantal goede korfballers in, maar die hadden wij ook meegenomen! Dit was een goede wedstrijd van 
de KJS. De kansen waren vooral aan onze kant en verdedigend zat het goed dicht. Nu alleen nog scoren! In de 
eerste helft kregen we een strafworp mee die Romeo er heel koelbloedig ingooide. Daarna werd er door beide 
ploegen niet meer gescoord. Hoera, gewonnen!!! 
Toen wachtte dus nog de wedstrijd tegen Merwedonk uit Gorinchem, de plaats waar ook GKV zit. Hun D1 komt uit in 
de hoofdklasse en dat was goed te merken. Wij hadden in de twee vorige wedstrijden van Merwedonk al gezien dat 
zij echt heel sterk waren. Toch gingen we vol goede moed het veld in. Maar ook tegen ons was Merwedonk echt heel 
sterk. Een dame uit dat team scoorde in de eerste 10 minuten al 3 doelpunten: doorloop, afstand en diepe bal, van 
alle markten was ze thuis. Daar waren wij niet tegenop gewassen. Wel heel knap dat wij tegen deze poulewinnaar 
nog wel 3 doelpunten wisten te scoren! We konden dus met opgeheven hoofd, maar wel met een 6-3 nederlaag, het 
veld verlaten.  
We zijn hiermee 3e geworden in de poule. Jammer! Want dat betekende dat we na 3 wedstrijden al klaar waren op 
het toernooi omdat er geen verliezerspoule / –wedstrijden gespeeld werden. Rond 13:00 uur besloten we dan maar 
om terug te gaan naar De Lier om daar de echte toppers van het D-korfbal nog te zien spelen bij ons eigen VALTO.  
Met elkaar hebben we een hele gezellige en zonnige dag gehad. We hopen dat we volgend jaar weer naar dit 
toernooi mogen! 
Groetjes van Liz, Rosanne, Tessa, Kim, Jason, Annelie, Jolijn, Romy, Ilse, Laura, Romeo, Daan, Mink, Sven en 
supporter Elise 
 
 
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.  
 
12-06  D1  
19-06  F1 en F2 

26-06  Geen schoonmaak 
03-07  B1 en B2 

 
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes, Hans Ridder 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-VALTO.nl/agenda/ 
 
Zaterdag 13 juni 2015 Oefenwedstrijden jeugd nieuwe samenstelling 
Zaterdag 20 juni 2015 VALTO Einddag  
26 t/m 28 juni 2015 VALTO Jeugdweekend 
Zaterdag 22 augustus 2015 Oefenprogramma 
21 november 2015 Schuurfeest 
 
  



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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Valto C1 viert feestje in Assen 
Terwijl in De Lier heel veel aandacht uitging naar de organisatie van het Nederlands kampioenschap 
voor de D-pupillen, werd er in Assen gestreden om het Nederlands kampioenschap voor de 1e klasse 
C-jeugd, waar onze C1 aan mee mocht doen. De jongens en meisjes van Valto C1 waren, samen met 
een aantal vaders en moeders en broertjes en zusjes, al op vrijdag richting het hoge Noorden 
vertrokken. Assen is een kleine 2,5 uur rijden en we wilden fris en fruitig aan de start van het NK 
verschijnen. 
Scoutinggroep St George in Assen wilde ons wel slaapplaats bieden en zo kwam het dat we 
vrijdagavond onze intrek namen in de ruimtes van de scouting in Assen. Het was geen 
viersterrenhotel, maar met wat goede wil en tussen de lekkages door, werd het heel gezellig in het 
gebouw.  
Op de eerste avond moest er natuurlijk vooral geslapen worden, want de volgende dag moesten we 
knallen. De C1 sliep knus bij elkaar op één kamer, en de papa’s en mama’s en de coaches een kamer 
verderop. ’s Nachts werden er al de nodige bomen omgezaagd, waarschijnlijk alvast voor het 
kampvuur van de volgende avond, maar uiteindelijk heeft iedereen toch lekker geslapen.  
Zaterdagochtend werden we verrast met een heerlijk ontbijtbuffet door chef-koks Joop en Anja, met 
verse broodjes en eieren en speken alles erop en eraan. Daarna werd de C1 door hun sponsoren 
getrakteerd op een mooi gelegenheidsshirt, een leuke herinnering aan een geweldig avontuur! Daarna 
vertrokken we richting KV AVO, een rit van maar liefst 10 minuten… ☺ 
De wedstrijden 
Na het voorstellen van de teams, mocht Valto C1 de eerste wedstrijd tegen Tilburg spelen. Een 
wedstrijd die zomaar met 5-3 gewonnen werd. De verwachtingen werden opeens een stukje hoger, en 
de teleurstelling was dan ook groot toen de tweede wedstrijd, tegen MIA, met 3-1 verloren werd. Er 
werd kei- en keihard gewerkt door onze C1, maar we kregen geen grip op het spelletje van MIA.  
Thom en Sharon probeerden het tij nog te keren door de koppies weer omhoog te krijgen bij onze 
helden, maar het leek wel alsof de krachten al verspeeld waren in de wedstrijd tegen MIA, want ook 
de derde wedstrijd tegen Woudenberg werd net aan verloren, met 2-4. De laatste wedstrijd ging om de 
5e en 6e plek en speelden we tegen Avanti uit Pijnacker, daar hadden we niet helemaal voor naar 
Drenthe hoeven rijden! En het was duidelijk, de koek was op, het werd 1-6 voor Avanti en Valto C1 
moest genoegen nemen met een zesde plek. Maar iedereen was het erover eens: onze C1 heeft 
gevochten als leeuwen en jullie hebben laten zien dat jullie het absoluut waard zijn om op dit niveau 
uit te komen. We zijn hartstikke trots op jullie! 
Feestavond 
Na de prijsuitreiking ging de CI snel weer terug naar het kamphuis, waar we een heerlijke barbecue 
hadden klaarstaan voor onze sporthelden en alle meegereisde fans. En na een avontuurlijk bosspel, 
een kruiwagenrace én natuurlijk het kampvuur met weerwolven, bleef het nog lang onrustig in 
Drenthe… 
Zondagochtend mochten we uitslapen en na het opruimen gingen we aan het einde van de ochtend 
weer huiswaarts. Het was voor iedereen een geweldig feestje en we bedanken JP, Max, Martijn, Luca, 
Bas, Vera, Laura, Sheila, Lisette en Tessa en alle supporters en sponsors voor dit leuke weekend, het 
was in een woord onvergetelijk! 
 
   Een trotse papa 
                  
  



De Bijblijver, 8 juni 2015 8 

 
 
 

VALTO Einddag 2015 
 
 
 
Op 20 juni zal het seizoen weer afgesloten worden met de einddag.  
 
Met ’s- ochtends een zeskamp voor de C, D, E en F in jungle-sferen en ‘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: Sanne Rijsdijk 
o E en D: Bas Ridder 
o C t/m Senioren: Frank de Rijcke 

 
Aanmelden voor het schiettoernooi, kan via onderstaande link: 
http://www.ckv-valto.nl/inschrijving-schiettoernooi-2015/ 
 
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 € 7,00 
M(edium): 2 stuks sate, 1 hamburger, 1 filetlapje, 1 slaatje € 10,50 
L(arge): 3 stuks sate, 1 hamburger, 1 worst, 1 filetlapje, 1 gemarineerde kipfilet , 1 slaatje € 13,50 

 
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 13 juni! 
 
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; 

 
Dus zet vast in je agenda 20 juni einddag VALTO 
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MEENEEMLIJST JEUGDKAMP 
 
 
Beste VALTO vrienden, 
 
Wij zijn al helemaal klaar voor het leukste weekend van het jaar.   
In deze brief alleen nog de laatste belangrijke informatie:  
We verblijven ook dit jaar weer in kamphuis ‘De Kievit’ in Esbeek  
(zie ook www.dekievit.info ) 
Vrijdag 26 juni vertrekken de B & C om 18.30 bij de Villa vandaan.  
De D, E & F vertrekken zaterdag 27 juni om 08.00. 
Zondag 28 juni om ± 17.15 komen we met z’n allen weer terug bij de Villa.  
 
Voor het weekend heb je natuurlijk wel een aantal spullen nodig: 
• Slaapzak                                 
• Kussen + Hoeslaken (verplicht) 
• Pyjama 
• Zaklamp 
• Oude kleding 
• Sportkleding 
• Warme trui/jas voor bij kampvuur 

s avonds 
• Noppen schoenen 
• (Regenkleding) 

• Handdoeken 
• Theedoek 
• Toiletspullen (evt medicijnen, deze kunnen 

afgegeven worden bij de leiding met een 
briefje hoe en wat) 

• Zonnebrandcreme 
• Las vegas outfit 
• Knuffels mogen ook altijd mee.  

 

 
Wat heb je niet nodig?  
Zakgeld is niet nodig, want er zijn geen winkels in de buurt. Alcohol is absoluut niet toegestaan. 
Wanneer de leiding merkt dat kinderen alcohol bij zich hebben wordt dit per direct ingenomen. 
Je mobiele telefoon en andere elektronica thuis laten, dit kan alleen maar stuk gaan. Mocht het 
thuisfront je willen bereiken of andersom dan kan dit via de leiding. Wij hebben alle 
telefoonnummers bij ons. 
 
 
Teken?  
Bij het kamphuis zit een bos en daar leven ook teken. We zullen aangeven dat de kinderen zich 
moeten controleren voor het slapen gaan. Bovendien is er voldoende leiding die teken kunnen 
verwijderen. Het verzoek aan de ouders is 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! 
 
 
Tijdens het kamp voor noodgevallen kunt u ons altijd bereiken op de volgende telefoonnummers: 
 

Denise Herbert  06-13229967 
Frank de Rijcke  06-40463753 
Bart-Jan Schoone 06-14531839 
 
Voor resterende vragen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.  
 




