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Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
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Op het NK voor D-jeugd heeft fotograaf Ed Wens, ons enorm geholpen door belangeloos prachtige foto’s te 
maken van de dag. Hier voor zijn wij hem enorm dankbaar! Namens heel VALTO, bedankt! 
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We zijn er bijna, maar nog niet helemaal! 
 
Deze overbekende zin, in menig auto vrolijk gezongen, kan eigenlijk worden toegepast op heel veel 
situaties. En daarbij hoeft het moment van zingen ten opzichte van het einddoel waarover gezongen wordt, 
totaal niet te kloppen. Uit eigen recente ervaring hoorde ik dergelijke woorden al op de A20 bij Maasland, 
terwijl we nog even te gaan hadden tot Oostenrijk. Maar afgezien van deze misrekening geeft het wel enig 
optimisme aan en het verheugen op dat moment in de toekomst. 
 
We zijn aan het einde van het seizoen, maar nog niet helemaal! Er volgt namelijk nog een super 
jeugdweekend, waar volgens mij alle jeugdleden ontzettend naar uitkijken! In mijn stage heb ik al kunnen 
zien dat dit één groot feest gaat worden. Verder zijn alle teams al klaar met spelen, zijn de toernooien achter 
de rug en hebben we een geweldige einddag gehad.  
 
De activiteitencommissie heeft het weer voor elkaar gekregen om het alle jeugd weer naar de zin te maken 
in 'jungle style' en op dezelfde luchtkussens mochten de volwassenen zich gedurende de middag bewijzen in 
het mix-mix-mix-toernooi. Hierna volgende de huldiging van alle kampioenen (en dat waren er nogal wat) 
met veel blije gezichten, applaus en confetti. En nadat Rianne door de kinderen van de F werd bedankt voor 
alle jaren training en begeleiding, werden de scheidsrechters en ook gastdame en -heren nog even in het 
zonnetje gezet. De dag eindige met de uitslag van de verkiezingen en een heerlijke BBQ. 
 
Als vereniging zijn we ook bijna bij ons doel, onze stip op de horizon, maar nog niet helemaal! Uiteraard kun 
je deze uitspraak vergelijken met de kinderen op de achterbank die aan het begin van de A20 al beginnen 
met zingen. We zijn wel goed op weg, misschien zitten we al bij Utrecht of zelfs bij Arnhem. Maar dé 
sportvereniging van het Westland (in alle opzichten) zijn we nog niet. Om ervoor te zorgen dat de twee 
kernwaarden (gezelligheid en prestatie) hand in hand blijven gaan, is er soms een pitstop nodig. Even 
stilstaan bij waar we mee bezig zijn, de routekaart bekijken en met elkaar constateren dat we op de juiste 
weg zitten of dat we juist ergens moeten afslaan. 
 
Als ik kijk naar de gezelligheid binnen de club, kan ik niet anders dan bedenken dat we heel veel momenten 
kennen, waar we als vereniging deze kernwaarde bewijzen. Niet alleen na trainingen, wedstrijden en 
kampioenschappen, maar ook de uitjes, feestjes, kampweekenden en alle andere activiteiten die 
georganiseerd worden. En om me heen zie ik leden die om elkaar geven, elkaar helpen, steunen en 
aanmoedigen. Kijk ik naar de prestaties, dan zie ik veel teams die op hoog niveau meedraaien in de 
competitie waarvan een behoorlijk aantal kampioen wordt en waar veel leden de sport korfbal gebruiken om 
er uit te halen wat er in zit. 
 
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we deze twee werelden kunnen blijven verenigen binnen VALTO. De 
gezelligheid gaat zonder toelichting en zit in het DNA van de club. De prestatie zit in het DNA van de 
sporters en als die met elkaar afspreken er voor te gaan en zich te houden aan de afspraken die worden 
gemaakt, dan kan dat leiden tot iets moois. Zo mocht ik afgelopen week de voorbereiding van de selectie 
met 3(!) teams bijwonen, waarin de ambities werden uitgesproken en afspraken om die ambities te halen 
werden gemaakt. Dat klinkt serieus en dat is het ook wel een beetje. Maar nooit zonder vergeten te lachen. 
Ook die boodschap werd nog eens duidelijk gemaakt. 
 
Het bestuur gaat ook even bijtanken, maar niet voordat we een pitstop hebben gemaakt, waarin we vooruit 
gaan kijken naar het doel dat we voor ogen hebben. Uiteraard delen we dit met jullie, in het nieuwe seizoen. 
Tot die tijd, geniet van een welverdiende vakantie, laat het lichaam tot rust komen en ik zie jullie graag fris en 
vol energie weer terug over een maand of twee. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
PS: Je kunt het seizoen nog even oprekken, door mee te lopen met Arco en een aantal enthousiaste leden 
die hun conditie willen behouden, of juist willen opbouwen zoals ik. Iedere donderdag om 19:30 uur is de 
hardlooptraining van Arco. En vanuit de dames die meelopen, mogen er nog best wat vrouwen bij. Dus bij 
deze, je bent uitgenodigd! 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Het korfbalseizoen is ten einde. De jeugdteams gaan nog lekker op 
kamp en daarna vieren we vakantie! Geniet daar lekker van. 
 
Voor je de deur van VALTO echt dicht trekt: help ons alsjeblieft nog 
even met de invulling van trainers en coaches (zie hieronder). Ook 
komend jaar willen we ons jeugd natuurlijk weer optimaal trainen geven 
en kunnen coachen! 
 
 
 
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! 
 
 
 
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  
18-6 tot 6-8 Wekelijks donderdag om 19:30 – Hardlooptraining door Arco 
6-8 Eerste training selectie Senioren en A 
8-8 Trainingsdag selectie Senioren en A (10-17 uur) 
11-8 Start trainingen B1 en C1 
17-8 Start trainingen overige teams 
29-8 Eerste competitieweekend 

 
 
 
Scheidsrechters bedankt! 
Vanaf deze plek willen we alle scheidsrechters hartelijk danken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Hun 
inbreng is noodzakelijk en wordt door ons alle zeer gewaardeerd. De scheidsrechters hebben zaterdag nog 
een presentje gehad van VALTO. Arnold en Wim nemen afscheid als scheidsrechter. Ook hun jarenlange 
inzet wordt door ons zeer gewaardeerd. Jan gaat zijn scheidsrechters carrière buiten VALTO voortzetten. 
Ook Jan bedanken we voor zijn jarenlange inzet voor VALTO. 
  



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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Oefenwedstrijden nieuwe seizoen 
Hieronder de oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen. 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	  

06-‐aug	   Donderdag	   	  	   Eerste	  training	  selecties	   	  	  

08-‐aug	   Zaterdag	   	  	   Trainingsdag	  selecties	   	  	   	  	  

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

	  
Feestweek	  

	   	   	   	  15-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   VALTO	  1	   Fiks	  1	   De	  Zweth/1	  

15-‐aug	   Zaterdag	   12:00	   VALTO	  2	   Fiks	  2	   De	  Zweth/1	  

15-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   VALTO	  3	   Excelsior	  3	   De	  Zweth/2	  
15-‐aug	   Zaterdag	   10:30	   VALTO	  A1	   DES	  A1	   De	  Zweth/1	  

15-‐aug	   Zaterdag	   10:30	   VALTO	  B1	   Achilles	  B1	   De	  Zweth/2	  
15-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   VALTO	  C1	   Achilles	  C1	   De	  Zweth/1	  

	   	   	   	   	   	  17-‐aug	   Maandag	   20:30	   VALTO	  A1	   Excelsior	  A1	   De	  Zweth/1	  

	   	   	   	   	   	  18-‐aug	   Dinsdag	   tbd	   KCC	  B1	   VALTO	  B1	   Capelle	  

	   	   	   	   	   	  19-‐aug	   Woensdag	   20:00	   VALTO	  A1	   KCC	  A2	   De	  Zweth/1	  
19-‐aug	   Woensdag	   20:45	   Sporting	  Delta	  1	   VALTO	  1	   Dordrecht	  

19-‐aug	   Woensdag	   19:30	   Sporting	  Delta	  2	   VALTO	  2	   Dordrecht	  

	   	   	   	   	   	  20-‐aug	   Donderdag	   18:20	   VALTO2	   ODO	  2	   De	  Zweth/1	  

20-‐aug	   Donderdag	   19:40	   VALTO	  3	   Dijkvogels	  3	   De	  Zweth/1	  
20-‐aug	   Donderdag	   21:00	   VALTO	  1	   ONDO	  1	   De	  Zweth/1	  

	   	   	   	   	   	  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	  
22-‐aug	   Zaterdag	   15:30	   VALTO	  3	   CKC	  Maasssluis	  3	   De	  Zweth/1	  

22-‐aug	   Zaterdag	   16:00	   DES	  6	   VALTO	  6	   Biesland	  
22-‐aug	   Zaterdag	   17:30	   DES	  7	   VALTO	  7	   Biesland	  

22-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   Vriendenschaar(H)	  6	   VALTO	  8	   Hardinxveld	  

22-‐aug	   Zaterdag	   10-‐16	   Achilles	  B1	   VALTO	  B1	   Toernooi,	  3	  wedstrijden	  
22-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Jeugdtoernooi	  bij	  Excelsior	   VALTO	  B2,C,D,E,F	   	  	  

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

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

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

 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.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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Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
26 t/m 28 juni 2015 VALTO Jeugdweekend 
Zaterdag 22 augustus 2015 Oefenprogramma 
21 november 2015 Schuurfeest 
 
 
 
 
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.  
  



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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JEUGDWEEKEND NIEUWS 
 
 
Beste VALTO jeugd, 
In grote getale 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! 
 
 

	   	   	   	   	   	   	  
	  




