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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 

24 augustus 2015 43e jaargang nr. 2 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen 

Nu zo’n beetje iedereen terug is vakantie, de kinderen gaan tenslotte weer naar school, kan het nieuwe 
seizoen echt van start. De meeste oefenwedstrijden zijn gespeeld, waaronder de Westland Derby’s, een 
toernooi tussen de Westlandse clubs dat afgelopen donderdag en zaterdag werd georganiseerd. Ik heb het 
idee dat iedereen klaar is voor de competitie die zaterdag start. Zo ook het bestuur. Na een zomerstop 
draaien diverse commissies al weer op volle toeren en heeft het bestuur haar eerste vergadering volgende 
week, op 31 augustus. 

Aan het einde van het vorige seizoen, een week vóór de officiële zomervakantie, hebben we als bestuur het 
seizoen afgesloten. We hebben teruggekeken op een bewogen korfbaljaar en geëvalueerd. De goede 
zaken, maar ook de verbeterpunten hebben we benoemd en nemen we mee. We hopen onszelf en daarmee 
ook VALTO steeds weer een stapje verder te brengen in de richting waar we naar toe willen. Daarbij ontkom 
je er niet aan om nog eens te kijken waar je dan eigenlijk naar toe wilt. Vooruitkijken dus, naar de toekomst. 
Dromen uitspreken voor over 10 jaar en tegelijkertijd doelstellingen en plannen voor de kortere termijn 
opschrijven. 
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Mede dankzij de mooie zomeravond en de voortreffelijke BBQ, zijn er mooie ideeën besproken. Deze ideeën 
zullen we in het beleid voor de komende jaren gaan verwoorden en ook met jullie delen. Niet alleen op de 
twee Algemene Ledenvergaderingen, maar ook tussendoor. We vinden het namelijk belangrijk dat jullie 
weten wat de plannen zijn en naar welke dromen we toe willen werken. En belangrijker, dat dit dezelfde 
dromen zijn als die van jullie. Laten we afspreken dat wij jullie blijven informeren en jullie ons feedback 
blijven geven. Tip: zet 5 oktober vast in je agenda, de najaarsvergadering voor leden en ouders! 

Een mooie nieuwe ronde is van start. Pak die kansen, geniet van de sport en het spel, de lol en de 
gezelligheid. Dat is tenslotte waar het bij VALTO om draait. Aanstaande zaterdag begint al met een mooi 
affiche. Veel thuisspelende ploegen, waaronder de volledige seniorenselectie, de A en de B. 

Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Met ingang van dit seizoen is het wedstrijdsecretariaat overgenomen door Thom Voskamp. 
Afmeldingen kunnen naar wsv@ckv-valto.nl of bij spoed naar 06 - 13 23 51 55. 

Maandag 24 augustus 2015 
19:00 X174972 VEO A1 - VALTO A1 Westvliet in Voorburg
19:30 X667655 VALTO 3 - Achilles 3 De Zwet in De Lier Cock Matthijsse

Dinsdag 25 augustus 2015 
19:30 X267223 ALO B1 - VALTO B1 Bosjes van Pex in Den Haag Herman Hoffman

VALTO 7 - ??? 

Opstelling 
VALTO 7 Vertrek: 18.00 uur 
Dames: Petra de J., Gerda, Marije, Marleen S., reserve dame n.t.b. 
Heren: Frank P., Ruud, Rinze, Jelle, reserve heer n.t.b. 

Woensdag 26 augustus 2015 
19:30 X667994 VALTO 4 - KCC 6 De Zwet in De Lier Ruben Kester
20:45 X667299 VALTO 5 - KCC 7 De Zwet in De Lier Jan Korteland

Opstelling 
VALTO 4 Aanwezig: 18.45 uur 
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Laura H, Lisa van S., Petra D 
Heren: Laurens M., Luuk, Roland,  Thomas Ris, Ruben L (?) 

VALTO 5 Aanwezig: 20.00 uur 
Dames: Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Anna 
Heren: Marco, Mark, Arnold P., Hans, Martin 



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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Zaterdag 29 augustus 2015 
16:00 152 VALTO 1 - Tilburg 1 De Zwet in De Lier L. vd Bie
14:30 2598 VALTO 2 - Tilburg 2 De Zwet in De Lier AJ. van Vliet
13:15 2584 VALTO 3 - Weidevogels 2 De Zwet in De Lier R. Riet
17:30 2577 Avanti 5 - VALTO 4 De Groene Wijdte in Pijnacker
14:00 2581 Refleks 4 - VALTO 5 Prinses Irene in Rijswijk
14:00 2043 Madjoe 5 - VALTO 7 Waardlaan in Rijnsburg
12:30 1733 De Meervogels 5 - VALTO 6 Vernedesportpark in Zoetermeer
12:45 6403 VALTO A1 - Maassluis A1 De Zwet in De Lier T. Spaans
16:00 2479 VALTO A2 - ONDO A4 De Zwet in De Lier Dennis Voskamp
11:15 7969 VALTO B1 - PKC / KGroep B1 De Zwet in De Lier Jordy Heuvelman
12:00 2921 VALTO B2 - Achilles B3 De Zwet in De Lier Thom Voskamp
14:45 2959 VALTO B3 - ONDO B4 De Zwet in De Lier Steven Vijverberg
09:00 8693 Achilles C2 - VALTO C1 Pomonaplein in Den Haag D. Boogaard
12:30 3405 ODO C1 - VALTO C2 De Commandeur in Maasland
11:30 2983 ODO C2 - VALTO C3 De Commandeur in Maasland
11:00 9047 KOAG D1 - VALTO D1 Driekamp in Krimpen ad IJssel
10:30 2698 Avanti D2 - VALTO D2 De Groene Wijdte in Pijnacker
11:00 3547 VALTO D3 - ALO D2 De Zwet in De Lier Marije van Dalen
09:00 2269 VALTO D4 - ODO D3 De Zwet in De Lier Max Hulsebosch
10:00 3560 VALTO D5 - DES D2 De Zwet in De Lier Laurens van Eijk
10:00 3249 VALTO E1 - TOP / Quoratio E1 De Zwet in De Lier Sharon Prins
10:00 233 VALTO E2 - Avanti E3 De Zwet in De Lier Esther de Jong
09:00 120 VALTO E3 - HKV / Eibernest E1 De Zwet in De Lier Simon Kok
09:00 3674 VALTO E4 - HKV / Eibernest E2 De Zwet in De Lier Ruben Hoogerbrugge
09:00 3578 VALTO E5 - ODO E4 De Zwet in De Lier Esmee Binnendijk
10:00 3610 VEO E2 - VALTO E8 Westvliet in Voorburg
09:45 3589 ALO E2 - VALTO E7 Bosjes van Pex in Den Haag
12:00 723 Die Haghe F2 - VALTO F1 Baambruggestraat 10 in Den Haag
09:15 810 ONDO F5 - VALTO F2  ’s-Gravenzande

Opstellingen 29 augustus 
VALTO 1 Aanwezig: 14.15 uur 
Dames: Ellen, Judith, Naomi, Manon 
Heren:  Frank, Niels, Rob, Bart 

VALTO 2 Aanwezig: 13.45 uur 
Dames: Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne 
Heren: Niels, Laurens, Pieter, Ruben K, Kees 

VALTO 3 Aanwezig: 12.30 uur 
Dames: Denise, Aileen, Lysanne, Joyce, Manon, Mandy 
Heren: Jeroen, Dennis, Steven, Michiel / Ruben K. 

VALTO 4 Vertrek: 16.15 uur 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa van S., Petra D., Reserve dame n.t.b. 
Heren: Laurens M., Luuk, Roland,  Thomas Ris, Ruben L (?) 

VALTO 5 Vertrek: 13.00 uur 
Dames: Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Anna 
Heren: Marco, Mark, Arnold P., Hans, Reserve heer n.t.b. 

VALTO 6 Vertrek: 11.15 uur 
Dames: Inge, Imke, Mariska, Marleen S, Reserve dame n.t.b. 
Heren: Vincent, Laurens E., Jesper, Daniel V, Bart V, Nick, Wouter 

VALTO 7 Vertrek: 13.45 uur 
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Helma, Leonie O 
Heren: Jelle, Rinze, Ruud, Sjors, reserve heer n.t.b. 
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Nieuws van de Technische Commissie 

Oefenen oefenen oefenen 
Heel, heel veel oefenwedstrijden zijn er gespeeld. 
Alleen VALTO 4 en 5 moesten nog even wachten en spelen komende 
woensdag hun oefenwedstrijd. Ook zijn de kogels door de kerk met betrekking tot de selecties. 
Onderstaand alle informatie. Komende zaterdag begint de competitie weer !!!! 

Indeling VALTO 1, 2 en 3 

VALTO 1 
Dames: Naomi, Ellen, Judith, Manon E 
Heren: Frank, Bart, Rob, Niels K. 
Begeleiding: Marco, Patrick, Willy 

VALTO 2 
Dames: Laura, Nikki, Lisanne O, Lotte, Mariska 
Heren: Pieter, Laurens, Ruben, Kees 
Begeleiding: Teun, Luuk 

VALTO 3 
Dames: Lysanne V, Manon G, Joyce, Mandy B, Aileen, Denise 
Heren: Michiel, Steven, Jeroen, Dennis 
Begeleiding: Chris 

Geblesseerd: Mandy H, Niels L, Thom V, Ron 

Indeling VALTO A1 
Dames: Romee, Esmee, Lisa, Lisanne, Femke, Vera 
Heren: Floris, Thijs, Ruben, Alex 
Begeleiding: Hugo, Rosanne 

Indeling VALTO F 
Afgelopen weekend is de indeling voor de F-teams gemaakt. We hebben hier bewust lang mee gewacht om 
te bekijken welke kinderen nog mee zouden komen trainen en om de afgelopen trainingen en het toernooi te 
gebruiken om te kijken hoe ver de kinderen zijn. Verder hebben wij ook geprobeerd te kijken naar het sociale 
aspect (vriendjes / vriendinnetjes) en naar hoe lang de kinderen al korfballen. Hieruit is de volgende 
teamindeling ontstaan: 

F1 
Coach: Nikki van Spronsen 
Finne Elenbaas 
Lenne v.d. Voorn 
Robin Hartholt 
Roos Oussoren 
Tobias van Vliet 

F2 
Coach: vacant 
Elise Koole 
Jasmijn Bakker 
Isis Groen (nog niet officieel aangemeld) 
Sara Dukker (nog niet officieel aangemeld) 

Voor de F2 is op dit moment nog geen coach. Mocht je het leuk vinden om dit op je te nemen, dan is hij of zij 
van harte welkom om dat bij de TC te melden! Het is niet moeilijk om een beginnend team te coachen. Met 
een korte introductie en wat ondersteuning aan het begin, gaat dat zeker lukken. 
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Starten met trainen 
Kijk nog een keer naar het trainingsschema op http://ckv-valto.nl/wp-content/uploads/Trainingstijden-
seizoen-1516.pdf. Daar vind je alle trainingstijden. 

Trainen en coachen – meldt je nu aan! 
We zijn bijna rond met de bemensing van alle teams. We zoeken we nog een enkele 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). Er 
zijn al 3 plekken ingevuld door Rianne, Petra en Frank. Erg blij met jullie aanmelding. Een zeer leerzame 
training voor wie het trainen geven leuk vindt en zich verder wil bekwamen. De cursus wordt gegeven in het 
Westland. Nog 1 plek beschikbaar dus. Meld je aan! 

Schotklok voor VALTO B1 
Onze B1 speelt in de zaal dusdanig hoog dat zij ook gebruik moeten maken van de schotklok. Elke 
thuiswedstrijd (dus 7 keer per seizoen) moeten we die schotklok gaan gebruiken. Hiervoor zijn we op zoek 
naar 6 personen (2 groepjes van 3) die het leuk vinden die schotklok te bedienen. Het is niet moeilijk, maar 
er is wel een korte (één avondje) cursus nodig. Die gaan we regelen natuurlijk. Misschien leuk voor de 
ouders van B1? Maar anderen ook van harte welkom! Meldt je ajb aan bij ondergetekende. 

Top trainers VALTO 6/7/8 
Week vd maand Trainer 

1 Johan 
2 Arnold 
3 Mark 
4 Tbd 
5 Bart 

Bezoeken oefenwedstrijd Nederlands team bij Fortuna in Delft 
Helaas, Oranje heeft afgemeld en dus is er geen mogelijkheid om dit leuke evenement te bezoeken. 

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

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 



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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Schrijvers + webredacteur gezocht! 

Er gebeuren zoveel leuke en mooie dingen bij VALTO die we graag willen delen.  Niet alleen met onze 
leden, maar ook met niet-leden. Waarom? Om te laten zien dat VALTO zo’n gave vereniging is en dat we 
met elkaar zoveel mooie dingen bereiken! 

We willen bijvoorbeeld wat vaker een persbericht naar de lokale media sturen als er een nieuwe sponsor is, 
als we een gaaf evenement organiseren of als er een belangrijke wedstrijd op het programma staat.  We zijn 
op zoek naar een aantal mensen die ons daarbij willen helpen: 

· Schrijvers die een aantal keer per seizoen een persbericht willen schrijven
· Eindredacteur die alle persberichten wil controleren op juiste spelling en tone of voice
· Webredacteur die elke week nieuwsberichten op de website wil plaatsen

Heb je nog niet zoveel ervaring met schrijven? Geen punt, alle persberichten worden nagelezen door een 
eindredacteur. Nog geen ervaring met het bijhouden van een website? Ook niet erg, ik geef je graag een 
spoedcursus J. 
Wil jij graag af en toe een persbericht schrijven of de website up to date houden? Laat het me dan weten! 

Groetjes, Rosanne, vzkap@ckv-valto.nl, 0614378115 

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.  Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een 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: 
28-08  D5 
04-09  D4 
11-09  D2 
18-09              D3 
25-09  D1 

02-10 B2 
09-10 B3 
16-10 C3 
23-10 C2 

Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 

Trainersavond 14 september!  m.m.v. André Kuipers. 
De TC wil alle trainers en coaches uitnodigen voor de trainersavond van 14 september. 
Deze zal gehouden worden in de Villa vanaf 19.30 uur. André Kuipers zal deze avond grotendeels invullen. 
Hij is een speler van het Nederlands team en is o.a. ook bekend van korfbalstars. 
http://www.korfbalstars.nl/stars/andre-kuipers/ 
Je kunt deze datum alvast noteren in je agenda. Binnenkort krijgen jullie meer informatie over de exacte 
invulling van deze avond. 

Groet, Johan van der Meer 

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

14 september 2015 Trainersavond, 19.30 uur VILLA 
5 oktober 2015 Algemene Najaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
Zaterdag 22 augustus 2015 Oefenprogramma 
21 november 2015 Schuurfeest 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
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Westland Derby’s 
Afgelopen week stonden na enkele jaren afwezigheid de Westland Derby’s weer op het programma. Donderdagavond speelden 
de senioren 1, 2 en 3 van Dijkvogels, ODO, Ondo & VALTO tegen elkaar.  
Door deze Westlandse ploegen werd er op deze mooie rustige zoemeravond rustig oplos gescoord. Er waren spannende 
wedstrijden, maar ook wedstrijden waar het verschil tussen de ploegen nog groot was.  Sommige spelers waren net terug van 
vakantie, dus moesten nog even wennen aan elkaar, het tempo en de lengte van de wedstrijden. Maar het plezier was er bij 
iedereen en dat is uiteraard ook zeer belangrijk. Het was een geslaagde avond! Op zaterdag mochten de junioren 1 en 2 het 
tegen elkaar opnemen. Vandaag was ook CKC Maassluis aanwezig. Het weer was prachtig, maar het was ook erg warm. Dit 
merkte we zeker aan het begin van de middag. Toen is ook besloten door de ploegen van Ondo, VALTO en de organisatie om 
de laatste twee wedstrijden uit het programma te halen.  De eerste wedstrijden begonnen om 10.45 uur, de duur per wedstrijd 
was 2x 15 minuten. Het waren leuke wedstrijden om te zien; ook zaten er enkele spannende wedstrijden tussen en dan heeft 
men niet door dat het warm is. De strijd werd aangegaan en je ziet dan pas echt goed dat er genoeg talent in het Westland rond 
loopt. Dat belooft wat voor de toekomst van de clubs.  
Ondanks de warmte op de zaterdag was het geheel weer geslaagd! 
Wij willen verder iedereen zeer bedanken die meegeholpen heeft op beide dagen! 

Groet, Frank Monna en Johan van der Meer 
De	  uitslagen:	  
donderdag	   (2x	  35	  min)	   20-‐aug	  
veld	  1	   veld	  2	  

Odo	  2	   VALTO	  2	   18	   17	   Ondo	  2	   Dijkvogels	  2	   19	   3	  
VALTO	  3	   Dijkvogels	  3	   16	   12	   Odo	  3	   Ondo	  3	   14	   10	  

VALTO	  1	   Ondo	  1	   18	   9	   Dijkvogels	  1	   Odo	  1	   12	   19	  

zaterdag	   (2x	  15	  min.)	   22-‐aug	  
veld	  1	   veld	  2	  

odo	  a2	   VALTO	  a2	   4	   6	   dijkvogels	  a2	   maassluis	  a2	   5	   2	  
odo	  a1	   VALTO	  a1	   3	   4	   dijkvogels	  a1	   maassluis	  a1	   6	   8	  

odo	  a2	   maassluis	  a2	   3	   3	   dijkvogels	  a2	   ondo	  a2	   8	   6	  
odo	  a1	   maassluis	  a1	   2	   4	   dijkvogels	  a1	   ondo	  a1	   0	   7	  

dijkvogels	  a2	   VALTO	  a2	   4	   0	   ondo	  a2	   maassluis	  a2	   10	   5	  

dijkvogels	  a1	   VALTO	  a1	   2	   10	   ondo	  a1	   maassluis	  a1	   4	   7	  
odo	  a2	   ondo	  a2	   4	   6	   maassluis	  a2	   VALTO	  a2	   3	   3	  

odo	  a1	   ondo	  a1	   4	   3	   maassluis	  a1	   VALTO	  a1	   5	   6	   ^	  
dijkvogels	  a2	   odo	  a2	   9	   3	  

dijkvogels	  a1	   odo	  a1	   6	   3	   Maassluis	  3	   VALTO	  3	   19	   11	  

ondo	  a2	   VALTO	  a2	   niet	  gespeeld	   (2x35)	  
ondo	  a1	   VALTO	  a1	   niet	  gespeeld	  

winst	   verlies	   gelijk	   pnt	   	  'BEST	  SCORENDE	  CLUB'	  

VALTO	  A1	   3	   0	   0	   6	   (over	  beide	  dagen*)	  
CKC	  A1	   3	   1	   0	   6	   club	   dlpnt	  

ODO	  A1	   1	   3	   0	   2	   VALTO	   80	  

ONDO	  A1	   1	   2	   0	   2	   ODO	   77	  
DIJKVOGELS	  A1	   1	   3	   0	   2	   ONDO	   74	  

VALTO	  A1	  kampioen	  (door	  onderling	  resultaat^)	   DIJKVOGELS	   67	  
 

CKC	   37	  
(20/8	  

afwezig)	  
winst	   verlies	   gelijk	   pnt	   VALTO	  wint	  de	  schaal	  

DIJKVOGELS	  A2	   4	   0	   0	   8	  
ONDO	  A2	   2	   1	   0	   4	   *excl.	  Wedstrijd	  22/8

VALTO	  A2	   1	   1	   1	   3	   Maassluis	  3	  -‐	  VALTO	  3

CKC	  A2	   0	   2	   2	   2	  
ODO	  A2	   0	   3	   1	   1	  

Dijkvogels	  A2	  kampioen	  
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Barbezetting komende twee weken 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema voor 
het najaar kunnen jullie vinden op de site. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren de
sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren
even een berichtje om wat af te spreken hierover.

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit moet
voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen met de
mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!!

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl

Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966 

Datum Dag Tijds 
duur 

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

24 aug Ma 18.45-22.00 Petra Dijkstra 

26 aug Wo 18.45-23.00 Arie Dijkstra 

27 aug Do 19.00-23.30 Pim vd Beukel 

29 aug Za 8.15-12.00 Wilma Prins Miranda vd Mout Aniko Ridder door Bar 

29 aug Za 12.00-15.00 Anja vd Eijk Anne Marie B. Chantal v K. 

29 aug Za 15.00-18.00 Janine Krapels Claudia vd Voorn Simone B. 

29 aug Za 17.30-20.30 Ellen de Ruiter Gonny vd Haagen Chantal Stolze Anna v Staald. Jolanda Koole 
Karin Valstar 

VALTO BIDONS 
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen, de eerste trainingen van de selectieteams hebben 
ondertussen ook alweer plaatsgevonden en over week starten alle teams weer. 
Ook in het nieuwe seizoen is het weer erg belangrijk dat er door alle spelers goed gedronken wordt, 
zowel tijdens wedstrijden als bij de training. Zeker met het mooie weer dat we nu hebben, is drinken 
noodzakelijk.  

Dit wordt vaak onderschat. 

Het drinken van water is voor een sporter namelijk erg belangrijk. We willen als club graag dat spelers 
tijdens de training en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, genoeg drinken! 
Afgelopen seizoen is door iedereen hier gehoor aan gegeven, onze complimenten aan de 
ouders, trainers en coaches!! 

Er zijn nu in de club zo´n 100 echte VALTO bidons in omloop en dit is ook goed te zien als je het veld 
op en de sporthal in loopt! Zeker bij de jongsten wordt er goed gebruik van gemaakt! 

Nog een tip voor iedereen. Zorg ervoor dat de bidon (en het water drinken!) naast je schoenen, 
broekje/rokje, etc. behoort tot je standaard korfbaluitrusting. En vergeet hem niet te legen na het 
sporten, en spoel hem even om voordat je hem weer vult! 
De bidons zijn uiteraard nog te koop (€ 2,50).  

Op de zaterdagen staan ze in de Villa, maar je kunt mij ook altijd even aanschieten of je stuurt even 
een mailtje / berichtje per app. 

Groet,Johan van der Meer, 06-53154889 
cooAenB@ckv-valto.nl 



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




