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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 
 

 

15 juni 2015 42e jaargang nr. 43 
 

Nieuws van het bestuur  
 
Watskeburt?! 
De verklaring van de titel laat zich vast wel raden, tenminste als je van een bepaalde 
generatie bent. Ik behoor nog net tot die generatie denk ik, hoewel het ook weer niet 
echt mijn muzieksmaak was en is. Het is namelijk de titel van een nummer 1 hit van De 
Jeugd van Tegenwoordig uit 2005. Het is goed mogelijk dat je je afvraagt: waar gaat dit 
over? Is dit wel in mijn leven gebeurd? Heb ik iets gemist? Dat gevoel zou zomaar hetzelfde gevoel 
kunnen zijn dat wij als bestuur soms hadden bij het avondje jeugdbestuur afgelopen woensdag. 
 
Gelukkig voor ons viel het over de hele avond gezien wel mee en voelen we ons wel volwassen, maar 
ook weer niet zó oud. In ieder geval voelden we ons oud en verantwoordelijk genoeg om onze gasten 
van de avond te voorzien van een stapel pannenkoeken, want op een lege maag kun je niet 
nadenken. Tijdens het bakken en eten, heeft ieder bestuurslid eerst maar eens verteld wat hij of zij 
doet binnen het bestuur. Aan de vragen die werden gesteld en grote ogen te zien, was men daar wel 
in geïnteresseerd. Erg leuk om te doen. 
 
In het resterende deel van de avond hebben we in kleine groepjes, met jeugd uit de B, C en D, 
gevraagd om op basis van plaatjes associaties te maken met VALTO als vereniging. Waar vind je dat 
VALTO nú mee te vergelijken is en waar zou je willen dat de club naar toe moet gaan in de toekomst? 
Vervolgens presenteerde iemand uit het groepje tegenover de gehele groep de keuzes en 
achterliggende gedachten. Een knappe prestatie, waar iedere presentator met applaus voor werd 
bedankt. 
 
Daarna kwamen de open vragen aan bod, waarin we wilden weten hoe de jeugd over bepaalde zaken 
dacht en wat er verbeterd kan worden. Ook hierbij leerzame punten, inzichten en discussie! Tenslotte 
een stel echte dilemma’s, waarbij de keuzebereidheid van de groep danig op de proef werd gesteld. 
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Ga er maar aan staan, kies je bijvoorbeeld voor een kantine met alleen maar gezond eten of alleen 
maar vette snacks? Daar hoorde je de hersens van kraken. 
 
Al met al een zeer gezellige en vooral geslaagde avond voor het bestuur. We hopen dat de aanwezige 
jeugd van tegenwoordig dat ook vond. We gaan alle feedback en suggesties nog een keer bekijken en 
meenemen in ons beleid. Eén van de suggesties gaan we zeker opvolgen: vaker de jeugd bij elkaar 
laten komen om meningen te horen (mét pannenkoeken). Die staat! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: 
http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
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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 
 

Inleveren 

Het einde van het seizoen nadert. Sommige hebben hun laatste wedstrijd gespeeld en andere hebben 
nog belangrijke wedstrijden voor de boeg! Daarna moet alle kleding worden ingeleverd. Hiervoor een 
aantal richtlijnen. 
Wedstrijdshirtjes/inloopshirtjes en shirtjestas 

• Voor de jeugd tot en met de B dienen de coaches de kleding te verzamelen. Voor de 
A en senioren moet de aanvoerder dit doen. 

• Zet de shirtjes & inloopshirtjes in de shirtjestas gewassen en compleet op de 
bovenste plank van het tassenrek. Doe een briefje in de tas met daarop: 
Rugnummer; maat; naam van de speler en opmerking over kwaliteit. Je mag het ook 
mailen naar MichielvdBos@msn.com.  

• Doe de eventuele wedstrijdbal bij de andere ballen van je team in het ballenhok. 

Team sporttassen en trainingspakken 
• Lever ook alle tassen die bij een team behoren en trainingspakken in. Zorg ervoor dat 

eventuele schade hersteld is (Tip: Kledingreparatie Hoofdstraat 33-A). Scheuren en 
gaten worden verwacht te worden hersteld. Schade door slijtage (bijvoorbeeld 
defecte ritsen) hoef je niet te laten herstellen, graag even aangeven op een briefje). 

• Indien je een trainingspak en sporttas hebt, wil ik je vragen deze ook in het tassenrek 
achter te laten. Heb je geen sporttas, stop dan je trainingspak met een briefje in een 
plastic tasje. 

Inleveren als wedstrijden zijn afgelopen 
Op 6 juni zijn de laatste wedstrijden / kampioenschappen. Daarna moet alles ingeleverd worden. 
Uitterlijke datum is de Einddag op 20 juni. Echter, des te eerder des te beter! 
Zomeractiviteit 
In de zomer gaan we goed de kwaliteit van de kleding bekijken. We hebben alle kleding nodig om ook 
eventuele herstelacties te kunnen ondernemen. Voorgaande jaren was het gebruik je trainingspak en 
tas te houden als je het jaar daarna waarschijnlijk ook in hetzelfde team zou komen. Dit jaar doen we 
het anders. Wanneer je netjes aangeeft op een briefje welke kleding (nummer, maat) van jou is, dan 
heb jij voorrang het volgende seizoen op die betreffende kleding. 
Wanneer je vragen heb, schroom niet mij te benaderen. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
Vriendelijke groeten Michiel van den Bos 
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Nieuws van de Technische Commissie  
Het weer wordt steeds beter, de korfbalintensiteit steeds 
minder. Wanneer zal de bond de planning van de competitie 
eindelijk verschuiven zodat we beter weer treffen? Het kan mij 
niet snel genoeg zijn. We gaan het seizoen afronden met een 
gezellige Einddag. De TC zoekt overigens nog wel hulp voor 
het komend seizoen! 
 
Trainen en coachen – meldt je nu aan! 
Het komende seizoen staan er weer hele leuke teams te trappelen om te mogen korfballen. Hiervoor 
zoeken we enthousiaste trainers en coaches. We weten natuurlijk dat alle mensen dus ook de 
mensen bij Valto het druk hebben. Daarom is het dit jaar gelukt om ervoor te zorgen dat je altijd 
trainen geeft op de avond dat je zelf traint. Daarmee kost je dat maar beperkte tijd. En natuurlijk mag 
je ook met een 2-tal of 3-tal inschrijven om trainen te geven. Meldt je snel aan bij Johan 
(cooAenB@ckv-valto.nl).  
 
Trainer KT-3 
Komend seizoen hebben we vanuit Valto 4 plekken geregeld voor een training KT-3 (Korfbaltrainer 3). 
Een zeer leerzame training voor wie het trainen geven leuk vindt en zich verder wil bekwamen. De 
cursus wordt gegeven in het Westland. Meldt je aan! 
 
Herhaling berichten 
 
Indeling Jeugd en senioren 
Zie de website. 
 
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. 
 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  

06-‐aug	   Donderdag	   	  	   Eerste	  training	  selecties	   	  	   	  	  
08-‐aug	   Zaterdag	   	  	   Trainingsdag	  selecties	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  10-‐aug	   Maandag	   20:45	   Valto	  1	   Die	  Haghe	   De	  Zweth/1	   Valto	  
10-‐aug	   Maandag	   19:30	   Valto	  2	   Die	  Haghe	   De	  Zweth/1	   Valto	  

	  
Feestweek	  

	   	   	   	   	  15-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   Valto	  1	   Fiks	  1	   De	  Zweth/1	   Valto	  
15-‐aug	   Zaterdag	   12:00	   Valto	  2	   Fiks	  2	   De	  Zweth/1	   Valto	  
15-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   Valto	  3	   Excelsior	  3	   De	  Zweth/2	   Valto	  
15-‐aug	   Zaterdag	   10:30	   Valto	  A1	   DES	  A1	   De	  Zweth/1	   Valto	  
15-‐aug	   Zaterdag	   10:30	   Valto	  B1	   Achilles	  B1	   De	  Zweth/2	   Valto	  
15-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  C1	   Achilles	  C1	   De	  Zweth/1	   Valto	  
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17-‐aug	   Maandag	   20:30	   Valto	  A1	   Excelsior	  A1	   De	  Zweth/1	   Valto	  

	   	   	   	   	   	   	  18-‐aug	   Dinsdag	   tbd	   KCC	  B1	   Valto	  B1	   Capelle	   KCC	  

	   	   	   	   	   	   	  19-‐aug	   Woensdag	   20:00	   Valto	  A1	   KCC	  A2	   De	  Zweth/1	   Valto	  
19-‐aug	   Woensdag	   20:45	   Sporting	  Delta	  1	   Valto	  1	   Dordrecht	   SD	  
19-‐aug	   Woensdag	   19:30	   Sporting	  Delta	  2	   Valto	  2	   Dordrecht	   SD	  

	   	   	   	   	   	   	  20-‐aug	   Donderdag	   18:20	   Valto2	   ODO	  2	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  
20-‐aug	   Donderdag	   19:40	   Valto	  3	   Dijkvogels	  3	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  
20-‐aug	   Donderdag	   21:00	   Valto	  1	   ONDO	  1	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  

	   	   	   	   	   	   	  22-‐aug	   Zaterdag	   ??	   Valto	  1	   ??	   	  	   	  	  
22-‐aug	   Zaterdag	   ??	   Valto	  2	   ??	   	  	   	  	  
22-‐aug	   Zaterdag	   10-‐17	   Valto	  A1,	  A2	  (5-‐kamp)	   Westland	  Derby's	   De	  Zweth/1/2	   Westland	  Derby's	  
22-‐aug	   Zaterdag	   15:30	   Valto	  3	   CKC	  Maasssluis	  3	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  
22-‐aug	   Zaterdag	   16:00	   DES	  6	   Valto	  6	   Biesland	   DES	  
22-‐aug	   Zaterdag	   tbd	   DES	  7	   Valto	  7	   Biesland	   DES	  
22-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   Vriendenschaar(H)	  6	   Valto	  8	   Hardinxveld	   Vriendenschaar	  
22-‐aug	   Zaterdag	   10-‐16	   Valto	  B1	   Achilles	  B1	   Toernooi,	  3	  wedstrijden	  
22-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Jeugdtoernooi	  Excelsior	   Valto	  B2,C,D,E,F	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  24-‐aug	   Maandag	   19:30	   Valto	  3	   Achilles	  3	   De	  Zweth/2	   Valto	  

	   	   	   	   	   	   	  25-‐aug	   Dinsdag	   20:00	   Deetos	  A2	   Valto	  A1	   Dordrecht	   Deetos	  

	   	   	   	   	   	   	  26-‐aug	   Woensdag	   19:30	   Valto	  4	   KCC/Delta	  Logistiek	  6	   De	  Zweth/1	   Valto	  
26-‐aug	   Woensdag	   20:45	   Valto	  5	   KCC/Delta	  Logistiek	  7	   De	  Zweth/1	   Valto	  

 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

Nieuws van Activiteiten commissie 

  
Voor meer info en inschrijving zie onze site: www.lso.dlier.nl 

 



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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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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JEUGDWEEKEND NIEUWS  
Beste VALTO jeugd,  

In grote getalen hebben jullie je opgegeven voor Jeugdweekend 2015, sterker nog.... We 
zitten vol!! Super dat jij ook mee gaat!!  

Hierbij nog wat informatie over de bonte avond.  

Samen met alle kampleiding hebben we een onwijs leuk en vooral vol en druk bonte avond 
programma gemaakt. We hebben van verschillende jeugd gehoord dat ze al druk aan het  

oefenen zijn voor een act om te playbacken. Hier is absoluut ruimte voor, maar beperkt. 
Mocht je twijfelen of nog niet zeker weten of je een act wilt doen, dit hoeft dus niet! doe je 
wel een act is het belangrijk dit voor het kamp te melden. Dit doe je door een mailtje te 
sturen naar jeuk@ckv-valto.nl met je naam en act die je gaat doen.  

Wij hebben er in ieder geval onwijs veel zin in! 
Hopelijk jij ook!  

Groetjes: de kampleiding!  

   
 
 
 
 

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.  
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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.  

Wedstrijdverslagen 
 
 
 
Valto F1 - KVS F1 (vorige weeK) 
Deze zaterdag moesten we het kampioenswedstrijd spelen tegen 
KVS. De tegenstander was al kampioen en wij moesten winnen om 
gelijk te komen en op doelsaldo zouden we bovenaan staan. En 
voor ons was het daarom heel spannend. Want de laatste wedstrijd 
tegen KVS hadden we verloren en in de zaal hadden we twee keer 
gelijk gespeeld. Dus iedereen probeerde vroeg naar bed te gaan 
om fit te zijn! En de laatste training hebben we nog even op scherp 
gespeeld afgelopen donderdag en iedereen was er helemaal klaar 
voor! De wedstrijd begon goed en we stonden al snel 3-0 voor. In 
de rust stond het 8-3 voor en we hadden lekker veel publiek. De 
rest van de wedstrijd waren wij veel scherper en werd het met goed 
spel en mooie kansen 20-6 gewonnen. Een mooie laatste wedstrijd 
van het seizoen. En in september iedereen succes in de E.  Nikky en Marco ook bedankt voor het goede en 
gezellige seizoen! Beter als drie keer kampioen zal je niet gauw weer doen!!Groetjes Milan en Marco  




