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Dit was het einde! 
Het was 11 juni, de dag van het dilemma. Menigeen had zich opgegeven voor de busreis naar het NK voor 
D-jeugd in Tilburg of het duo-schottoernooi bij Valto in De Lier. Het was voor velen een lastige keuze 
geweest. Voor andere juist weer niet. Als coach of speler had je niet veel keuze en voor de familie van de 
coaches en de spelers was de keuze ook niet moeilijk. En zo reisden zij, samen met een klein legioen 
supporters, af naar het Nederlands Kampioenschap. Het was vroeg, maar het was feest! 
 
Het was een NK waar Valto heeft bewezen bij de beste acht D1-ploegen van Nederland te horen, want 
vooral de eerste twee wedstrijden waren spannend. Een vliegende start tegen TOP, voorkomen en achterop 
raken, om vervolgens te verliezen met 2 doelpunten is geen schande tegen de toen nog regerend 
Nederlands Kampioen. En ook met één doelpunt van buurleniging ONDO verliezen is jammer, maar had ook 
anders kunnen uitpakken. Tja en dan de laatste poulewedstrijd tegen de verliezend finalist Woudenberg … 
daar was het verschil iets groter, vooral in lengte. Natuurlijk was het doel van het seizoen al behaald en daar 
bracht de laatste wedstrijd tegen Heerenveen ook geen verandering meer in. Het NK was voorbij, maar dit 
smaakt zeker naar meer. Laten we die smaak vasthouden voor de komende jaren! En laten we dan met net 
zo’n actieve supportersschare meegaan en misschien zelfs iets meer. Als de einddag niet tegelijk valt … 
 
… want dat was het andere deel van het dilemma. Maar de aanwezigen hadden volgens mij geen spijt van 
hun keuze. Het was droog en gezellig. Een duo-schottoernooi van formaat en waarbij de kern van club goed 
nara voren kwam. Iedereen, jong en oud, groot en klein, lid en geen lid door elkaar en tegen elkaar. Een 
stukje prestatie dus, maar vooral veel plezier. Alle winnaars van harte gefeliciteerd! 
 
Na de uitreiking van de prijzen werd de BBQ aangestoken en na de aankomst van de bus uit Tilburg hebben 
we al onze kampioenen gehuldigd en de oud voorzitter nog even in het zonnetje gezet, om hem te 
feliciteerden en omdat hij speciaal voor deze middag zijn eigen verjaardag had verzet. Wat een clubliefde! 
Diezelfde clubliefde voelde ik weer toe ik zag hoe iedereen het naar zijn en haar zin had. Ongeveer 100 
mensen mee met de bus, ongeveer 100 mensen bij het duo-schottoernooi en dus zo’n 200 mensen bij de 
BBQ. Hierbij nog een woord van dank aan Slagerij Zwaard voor het lekkere eten en Westland Peppers voor 
de mini-groenten! De dag was mooi, was lang, maar was niet afgelopen voordat er nog een mega-partijtje 
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tussen de jongen en de meisjes(+ A1 heren), een beetje voetballen, wat heen-en-weer-schieten en wat 
naborrelen op het terras of in de Villa. 
 
Tenslotte nog een laatste herinnering voor woensdagavond aanstaande. Het avondje jeugdbestuur en de 
visie bijeenkomst. Er zijn nog plaatsen vrij, dus kom gewoon…. 
 
Uitslagen afgelopen week 
 

 
 
 
 
DUO -SCHOTTOERNOOI een groot 
succes!!  
 
 
 
 
 
Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse einddag van Valto. Dit jaar is er door de Activiteiten Commissie van 
Valto gekozen voor een eindmiddag met een duo- schottoernooi. Ieder lid mocht zich opgeven met een 
partner. Het maakte niet uit wie het was: iemand van de selectie, je moeder, je vader, je nichtje, niets was te 
gek. 
De mooiste combinaties werden gemaakt. Ron Boekestijn had zijn nichtje uit Canada meegenomen. Niels vd 
Lingen vormde een duo met zijn nichtje Mieke en zij bleken het duo met het grootste lengte verschil. En 
Annemieke Lagerwerf vormde een duo met haar vader Huib van Dorp. Onze oude voorzitter werd vandaag 
76 jaar, maar hij vond het veel te leuk om deel te nemen aan dit toernooi.  
Maar ook waren er diverse kinderen die een duo vormde met haar / zijn moeder of vader. Mooi om deze 
duo's vol enthousiasme op het veld te zien. 
Na het toernooi werd er weer genoten door iets minder dan 200 man (!) van een heerlijke BBQ. Op het terras 
kon er genoten worden van het heerlijke eten onder muzikale begeleiding van een muzikaal trio: Simon op 
gitaar en Julia en Donna met hun zang. De sfeer zat er goed in.  
 
Langs deze weg wil de AC iedereen die heeft meegeholpen om deze einddag tot een succes te maken  van 
harte te bedanken! Van het barpersoneel tot de staf in de keuken, van de poffertjesdames/heer tot de vele 
mensen die hebben meegeholpen op te ruimen.  
 
En uiteraard ook alle deelnemers van het toernooi zelf, want ook jullie inzet en de glimlach op jullie gezicht 
hebben er voor gezorgd dat het een bijzondere dag is geworden. 
 
Nogmaals......HARTELIJK DANK 
 
Activiteiten Commissie Valto 
Anita Herbert - Ruben Kester - Fiona Rijsdijk - Sharon Prins - Annemieke Lagerwerk - Jeannette vd Lugt - 
Liesbeth van Wingerden 
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Schoonmaken Villa 
Het veldseizoen gaat ( bijna) weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
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: 

24-06									geen	schoonmaak	
01-07																			B2+	B3	
	
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 
 



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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Agenda 

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

Valto Financierings Plan 
Zoals menigeen van jullie ongetwijfeld herrinneren hebben we afgelopen winter in no-time een groot aantal 
investeerders bijeengebracht om, middels het Valto Financieringsplan, de zonnepanelen te realiseren. De 
panelen liggen en de besparing is inmiddels al meer dan 1100,00 Euro. Door het succes van de actie 
hebben we bedacht in een bescheiden vorm de financiele contructie breder toe te passen. Zodoende 
kunnen we meerdere investeringen voor Valto realiseren. In eerste instantie hebben we het speeltoestel 
daarbij als doel benoemd, maar onlangs hebben we besloten ook de dug-outs aan dit lijstje toe te voegen. 
We weten dat veel behoefte naar beide investeringen is en we willen de financiering dan ook op korte termijn 
regelen. We willen dit niet alleen vanuit het financieringsplan betalen, maar ook in combinatie met sponsors.  
Vandaar de volgende oproep: 

• Wie wil er nog meer deelnemen in het Valto Financieringsplan?  
(1000 euro inleggen met een verwachte teruggaaf uit energiebesparing van 100 euro per 
jaar voor 5 jaar en een geschat belastingvoordeel van 100 euro per jaar voor 5 jaar). 

• Wie kent er nog een enthousiaste (nieuwe) sponsors om bij te dragen aan 
de volgende investeringen?  
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Natuurlijk zijn we bezig met zeer creatieve oplossingen om de benodigde investering beperkt te houden. 
Adviezen hieromtrent zijn altijd welkom! 
Schroom niet ons te benaderen, 
Vriendelijke groeten, 
Michiel van den Bos 
namens de Sponsor- & Actiecommissie 
Michiel@ckv-valto.nl 
CIE-mail: sponsors@ckv-valto.nl 
 
To is niet weg…..ze is er nog. 
To is al een paar weken niet op het korfbalveld geweest. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat To niets 
gehoord heeft over korfbal. Via internet, familie en zelfs via kranten is To aardig op de hoogte gebleven van 
het wel en wee van de Lierse korfbal. Wat To nog bijna niet heeft meegemaakt is dat ook VALTO te maken 
heeft met spelers die wisselen van vereniging. Het lijkt op een heuse transferperiode. To heeft daar natuurlijk 
wel een mening over, maar die wordt niet aan de computer toevertrouwd en zal daarom ook niet te lezen zijn 
voor de lezers van de Bijblijver. To wenst degenen die gaan het allerbeste en zij die komen eveneens het 
allerbeste. Het seizoen loopt ook bij VALTO op haar laatste benen. De vreugde van de kampioenen, het 
verdriet van de laatste plaatsen en de resultaten van de middenmoters hebben elkaar keurig in evenwicht 
gehouden. Het nieuwe seizoen lonkt. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Wie speelt waar en met wie? 
Maar eerst vakantie. Even alles loslaten. 
Hoewel…..er wordt al weer hard nagedacht over wat komen gaat. Nieuwe trainers, nieuwe begeleiding, 
nieuwe leden….wat een uitdaging. 
To hoopt ook in het nieuwe seizoen met enige regelmaat haar bevindingen op te schrijven. Wie weet is de 
redactie wel weer bereid het door te plaatsen in de Bijblijver. 
 
-red – natuurlijk To. Lever maar aan: wij plaatsen wel!  
 

Wedstrijdverslagen 
 
Valto D3 
Hoi allemaal, 
hierbij het stukje voor de Bijblijver van de D3 van 1 juni. 
 
Woensdag 1 juni was de dag dat wij, D3, tegen Die Haghe D3 moesten spelen. 
Wat gelijk de afsluiting was van dit seizoen. We begonnen ons spel in de 
zon. 
Én met al gauw een voorsprong in punten! Ilse, Alicia en Daan scoorden er 
ieder zelfs 2. 
Ook Lisa en Sanne hebben er ieder 1 gemaakt. En, niet te vergeten, Luke 
bijna, echt bijna, 2 keer! 
Valto was het hele spel duidelijk sterker. Al hoewel wij wel veel kansen nog 
lieten liggen. Maar kortom, toch ruimschoots gewonnen. 
Met een 2-8 voor de D3 :) Een super afsluiting vinden wij. Sjors en Michiel, 
bedankt voor wat jullie ons dit jaar allemaal geleerd hebben! 
 
Groetjes van Sanne 



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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Oproep voor alle superhelden!
Jeugd superhelden Verzamel al jullie superpowers 
en ga met ons mee op het jeugdweekend 2016!

Houd het weekend van 24, 25 en 26 Juni vrij 
want dan is weer het leuskte weekend van het jaar!

het aanmelden heeft even op zich laten wachten, 
maar vanaf nu kan dit ook online, heel eenvoudig en 
super snel! Ga naar de volgende link: 
www.ckv-valto.nl/jeugdweekend en geef je op!

De kosten voor de B en C zijn 75,- 
en vertrekken op vrijdagavond om 18.30 uur vanaf de 
villa naar ‘de Kievit’ in Esbeek.

Voor de D, E en F zijn de kosten 55,- en vertrekken 
op zaterdag ochtend om 8.00 uur vanaf de villa naar 
‘de Kievit’ in Esbeek.

Zondag rond 17.00 uur verwachten we weer terug te 
zijn bij de villa.

Wij hebben er al heel veel zin in! Tot dan!

Groetjes van ‘t Jeuk!
Denise Herbert 

06-13229967

Bart-Jan Schoone 06-14531839

Frank de Rijcke 06-40463753

Aileen Willemse 06-44582813

Bij vragen of opmerkingen bel 
ons gerust of stuur een 

mailtje naar 
jeuk@ckv-valto.nl



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




