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

44e jaargang nr. 34

27 maart 2017

Steeds een stukje beter
De tweede helft van het veldseizoen is nog niet half begonnen en er gebeurt al weer van alles. De eerste
wedstrijden van dit jaar op ons eigen veld zijn een feit. Oefenwedstrijden weliswaar, maar toch, er wordt
weer in de buitenlucht gespeeld. Er wordt ook weer gedronken en heerlijk gegeten in onze eigen Villa
VALTO. Fijn om weer thuis te zijn.
Wat ook fijn is, en een hele eer, is het huldigen van kampioenen. In een bomvolle kantine hebben we maar
liefst 7 teams die in de zaal kampioen zijn geworden gefeliciteerd en een verdiend applaus gegeven. De één
wat overtuigender dan de ander, maar allemaal bijzondere prestaties in het afgelopen zaalseizoen.
Successen moet je vieren en dat blijven we dus ook doen. VALTO 6, A2, C2, D4, E1, E2 en F1 nogmaals
van harte! Jullie zijn weer een stukje beter geworden.
Het viel me trouwens op dat veel kampioenen een trainer/coach hebben die afgelopen jaar de KT2 of KT3
cursus heeft gedaan. KT staat voor Korfbal Trainer. Dat kan geen toeval zijn! We willen als VALTO hogerop
en de basis daarvan is een goede jeugdopleiding. En een goede jeugdopleiding kan niet zonder goede
trainers. Nu hebben we altijd al trainers gehad die met veel kennis en ervaring hun kwaliteiten doorgaven,
maar ook hierin zijn we dus nu weer een stukje beter geworden. Maar liefst 11 cursisten hebben het traject
doorstaan, met Jacqueline van de korfbalbond als cursusleider en onze KT3 trainers Rianne, Petra, Frank en
ook Hugo als begeleiders. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie tijd en inzet en nogmaals, namens de
hele vereniging, proficiat met het behalen van dit resultaat.
Dat VALTO hogerop wil is geen verrassing meer. We zien het ieder jaar in de jeugd, waar op hoog niveau
wordt gespeeld. Maar ook in de senioren, waarbij we vaak bovenin meedraaien in de wedstrijdsportpoules.
Ook hier proberen we steeds een stukje beter te worden. Met de juiste randvoorwaarden, de juiste support
en de juiste voorbereiding. Afgelopen zaterdag nog werd overgangsklasser De Meervogels redelijk
eenvoudig verslagen door zowel VALTO 1 als 2. Het waren weliswaar oefenwedstrijden, maar toch. Al
eerder hebben we laten zien dat in wedstrijden waar het er om ging, ook te kunnen winnen van hoger
geklasseerde tegenstanders. Neem bijvoorbeeld de halve finale van de Zuid-Holland Korfbal Cup tegen KCC
vorig jaar. En laat die tegenstander nu dit weekend zijn gepromoveerd naar de Korfballeague, oftewel het
hoogst haalbare niveau in de korfbalsport. Zeg maar de Eredivisie en Champions League in één van onze
sport.
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Toegegeven, zover zijn we nog niet. En misschien hebben we die aspiratie ook helemaal niet. Maar wat is
het mooi om te zien. Afgelopen zaterdag de hoofdklassefinale tussen Avanti uit Pijnacker en KCC uit Capelle
a/d IJssel. Twee clubs waar sommige teams van VALTO wel eens tegen spelen, heel dichtbij dus. Na de
kruisfinales waren zij de beste twee en streden dus om een plek op het hoogste niveau. In een mooie
ambiance was KCC oppermachtig en won zeer verdiend. We gaan volgend jaar zien hoe zij het er vanaf
brengen. Maar ook voor Avanti is het nog niet gedaan. Hoewel de route er niet makkelijker op wordt. Zij
moeten nu tegen de nummer voorlaatst uit de Korfballeague, DSC uit Eindhoven. Het zal pittig worden, maar
we gaan het zien! Van alle wedstrijden zijn tegenwoordig live streams te bekijken, wat erg fijn is, want zo
krijgt een breder publiek wat mee van die veelbelovende duels.
Andere veelbelovende duels tenslotte, zijn de confrontaties tussen de nummers 1 en 4 van de Korfballeague
en de nummers 2 en 3. Dit jaar zijn dat PKC uit Papendrecht tegen Blauw-Wit uit Amsterdam en TOP uit
Sassenheim tegen LDODK uit Gorredijk. Hier zijn verrassingen niet uitgesloten. Zo verloor PKC al van
Blauw-Wit, terwijl ze ongeslagen waren in het reguliere seizoen. Volgende week zijn de returns van deze
play-offs en we gaan er weer lekker voor zitten, althans ik wel. En ook dat kan weer op de bank. Ziggo TV
zendt de wedstrijden live uit (naast de Youtube live streams), met commentaar en afgelopen zondag zond
zelfs de NOS de tweede play-off wedstrijd live uit. Ook hier maken we als sport dus stappen, ook daar dus
steeds weer een stukje beter. De play-offs resulteren overigens in hét affiche van dit jaar, de korfbalfinale in
Ziggo Dome op 8 april. We gaan daar met meer dan 100 VALTO vrienden naar toe. En wat we sowieso
zullen doen, is Vera aanmoedigen. Zij speelt namelijk bij Fortuna en haar team Fortuna A1 is al geplaatst
voor de juniorenfinale. Deze wordt voorafgaand aan de grote finale gespeeld. Een oranje tintje dus!
Ik sluit deze week niet af, voordat ik alle potgrondsjouwers en uiteraard de organisatie heb bedankt voor hun
inzet en spierkracht tijdens de potgrondactie. Ik weet dat het een hoop geregel is geweest, maar we mogen
trots zijn op het resultaat. Hulde!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Zaterdag 1 april 2017
15:30
14:00
16:30
14:45
15:30
14:15
14:30
11:40
11:15
13:00
12:00
16:15
09:30
12:00
12:00
10:45
11:00
09:30
09:00
11:00
13:15
10:00
10:30
10:00
09:30
11:00
10:00
09:30
09:00

WION 1
PKC/SWKGroep 4
VALTO 3
VALTO 4
ALO 3
ODO 5
VALTO 7
Futura 6
VALTO A1
VALTO A2
KCR B2
VALTO B2
ONDO (G) B4
VALTO C1
Olympia (S) C4
VALTO C3
HKV/Ons Eibernest C3
VALTO D1
VALTO D2
Avanti (P) D5
VALTO D4
De Meervogels E1
Excelsior (D) E1
VALTO E3
ALO E2
Die Haghe E5
VALTO E6
VEO F1
Olympia (S) F2
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VALTO 1
VALTO 2
Vriendenschaar (H) 4
Avanti (P) 5
VALTO 5
VALTO 6
VEO 5
VALTO 8
DeetosSnel A2
ONDO (G) A3
VALTO B1
IJsselvogels B2
VALTO B3
Maassluis C1
VALTO C2
Fortuna C4
VALTO C4
De Meervogels D1
KCC/SO natural D2
VALTO D3
VEO D3
VALTO E1
VALTO E2
Olympia (S) E1
VALTO E4
VALTO E5
Weidevogels E4
VALTO F1
VALTO F2
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Marijn de Groot
Stefan Hoppel
Daan Hoekstra

Daniël Kester
Maarten Kuif
Michael van der Ende
Theo van der Horst
Max Hulsebosch
Romeo Mahadewsing
Lisanne Onck
Thijs Dijkstra
Romee Valstar
Ruben Hoogerbrugge
Boaz van der Sande
Joost van Dalen
Asia Marchal
Twan Boers

SportcomplMax Planckplaats
Sportpark Oostpolder
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Bosjes van Pex
Sportpark De Commandeur
Sportpark De Zwet
Stokroosveld (F)
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark Sportlaan
Sportpark De Zwet
Juliana Sportpark
Sportpark De Zwet
Sportpark De Brug
Sportpark De Zwet
HKV/Ons Eibernest
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
De Groene Wijdte
Sportpark De Zwet
Vernedesportpark
Sportpark Biesland
Sportpark De Zwet
Bosjes van Pex
Baambruggestraat 10
Sportpark De Zwet
Sportcomplex Westvliet
Sportpark De Brug

Opstellingen 1 april 2017
VALTO 1 + 2 in onderling overleg
VALTO 3 – Vriendenschaar (H) 4 (16.30)
Aanwezig: 15.45 uur
Heren: Michael, Daniel, Thomas, Derk, Steven, Twan
Dames: Rosalie, Romy B, Joyce M, Petra, Manon G (?)
VALTO 4 – Avanti (P) 5 (14.45)
Aanwezig: 14.00 uur
Heren: Kees, Frank, Ruben, Niels, Laurens, Roland
Dames: Laura M, Laura H, Antoinet, Lisa R, Denise
ALO 3 - VALTO 5 (15.30)
Vertrek: 14.15 uur
Heren: Marco, Jeroen, Hans, Frank P, Max H (?)
Dames: Helma, Hellen, Annemiek, Anna, Nia, Esther
ODO 5 - VALTO 6 (14.15)
Vertrek: 13.15 uur
Heren: Vincent, Daniel, Jesper, Laurens, Bart, Nick, Wouter
Dames: Inge, Nanne, Lysanne, Mandy, Marleen
VALTO 7 – VEO 5 (14.30)
Aanwezig: 13.45 uur
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Bo, Wouter
Dames: Linda, Petra, Gerda, Marije, Chantal / Petra D (?)
Futura 6 - VALTO 8 (11.40, verplaatsingsverzoek loopt)
Vertrek: 10.30 uur
Heren: Martin, Michiel, Arie, Marco, reserve heer
Dames: Jolanda, Leonie, Chantal, spelende dame, reserve dame

Nabeschouwingen
Een zonovergoten zaterdag en dan het veldseizoen aftrappen met een toernooi in de buitenlucht. De jeugd
van VALTO trof het zaterdag. Een ook de andere randvoorwaarden waren goed: een goed georganiseerd
toernooi, mooie grasmatten (zowel echt gras als kunstgras), veel ouders die even kwamen kijken en
natuurlijk gezellig met elkaar op stap. Aan het einde van een geslaagde dag konden we ook nog heel wat
bekers mee naar huis nemen omdat er veel eerste plaatsen in de diverse poules waren behaald.
VALTO B1 eindigde met drie ploegen met 6 punten waarbij VALTO onverwachts kampioen werd omdat zij
het beste doelsaldo hadden. Alleen de eerste wedstrijd verloren omdat ze nog niet warm waren. VALTO B2
en B3 namen geen beker meer naar huis maar speelden wel een leuk toernooi met de nodige invalbeurten
in andere teams.
VALTO C1 ging niet mee naar Delft maar speelde thuis een leuke oefenpot tegen Hoofdklasse team Die
Haghe C1. De wedstrijd werd vrij eenvoudig gewonnen. VALTO C2 kwam uit in een sterke poule maar wist
toch ook wel wedstrijden te winnen. VALTO C3 mocht aan het einde ook een beker ophalen. De laatste
wedstrijd was tegen DES D2, de concurrent en kampioen uit de zaal. Deze keer werd er wel gewonnen en
was de beker voor VALTO. VALTO C4 groeide langzaam in het toernooi en wist op die manier de laatste
wedstrijd van het toernooi netjes te winnen!
VALTO D1 maakte het heel spannend. Zij hadden met 1 punt een beter doelsaldo dan ONDO D1 en werden
hiermee kampioen in de poule. In deze zelfde poule speelde ook VALTO D2 die het onze D1, en ook andere
tegenstanders, flink lastig wist te maken! VALTO D3 speelde in een lastige poule maar wist toch 1 wedstrijd
te winnen. VALTO D4 kwam nog dichtbij de beker maar wist hem toch net aan niet te winnen!
VALTO E1 was na het kampioenschap in de zaal even klaar met kampioen worden. Er werd wat gewonnen
en wat verloren. VALTO E2 had een spannend toernooi. Door met 1 punt verschil te winnen van directe
concurrent HKV ging de beker mee naar De Lier!
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VALTO E3 won een van hun wedstrijden met 22-1 maar had het tegen VALTO E4 weer heel lastig. Dit werd
een nipt gelijkspel van 6-6. Voor de E3 was dit voldoende om het toernooi te winnen. Uiteraard betekent dit
automatisch dat er voor de E4 geen beker in zat…. VALTO E5 had zelf uitgerekend dat de beker er niet
meer inzat maar de wedstrijdleiding besloot toch anders te rekenen en deelde de beker uit aan onze
E5. VALTO E6 speelde een paar spannende wedstrijden. Ze wonnen oa van tegenstanders waar in de
competitie nog van verloren werd. Deze groei werd beloond met een mooie beker!
Bij de F geen bekers dit keer. VALTO F1 en VALTO F2 moesten allebei weer wennen aan het gras, het
buiten spelen en alles wat daar bij komt kijken. Al met al dus wel een leerzaam toernooi!

Nieuws van de Technische Commissie
Nou dat was niet een vlekkeloos oefenprogramma met veel afmeldingen
van andere clubs. Echt jammer dat dit zo licht wordt opgepakt. Daarmee
duperen ze ons ook!
Er zijn gelukkig wel leuke wedstrijden gespeeld en ook het toernooi bij DKC was een succes! Complimenten
ook voor VALTO 1 en 2 die Meervogels 1 en 2 ver achter zich lieten.

Competitiestart
We gaan zaterdag weer voor het echie beginnen. De wedstrijden staan gepubliceerd op de site. Veel plezier!

Wedstrijden fluiten
We hebben wat technische problemen overwonnen en nu staan alle wedstrijden op de site. Check wanneer
je moet fluiten en als je ECHT niet anders kan dan ruil je zelf! JE KUNT GEEN WEDSTRIJDEN TERUG
GEVEN!

Trainen buiten
De tijdens staan zoals altijd op de site (http://ckv-valto.nl/wp-content/uploads/Trainingsschema-20162017.pdf).

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training VALTO 3/4/5

Training VALTO 6/7/8

VALTO 4

Johan vd Meer

4 april

Martin vd Wel

Bart Versteegen

11 april

Kevin Barnhard

Frank Poot

18 april

VALTO 4

Johan vd Meer

25 april

Martin vd Wel

Bart Versteegen

2 mei

Kevin Barnhard

Frank Poot

9 mei

VALTO 4

Johan vd Meer

16 mei

Martin vd Wel

Bart Versteegen

23 mei

Kevin Barnhard

Frank Poot

30 mei

VALTO 4

Johan vd Meer

28 maart

Video-analyse van wedstrijden of trainingen:
Ik herhaal het nog maar eens. VALTO heeft mogelijkheden voor Video analyse. En we hebben een camera
ook. Het is leuk, maar vooral ook leerzaam als spelers zichzelf kunnen zien op video.
Met de software die we in gebruik hebben toon je gemakkelijk enkele belangrijke scènes en de spelers
kunnen thuis ook kijken. Interesse? Neem contact op!
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl
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Creating
a climate
for growth

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 betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

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
K
TE EUK
GE EN
WE N IN APP
BS TERN ARAT
ET
HO
U
P = PRIJZUER
N
O

PE

N

Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Indeling senioren VALTO 4 t/m VALTO 8 voor komend seizoen
We naderen weer het moment waarop de teams voor komend jaar ingedeeld worden.
Vanuit de TC zijn we niet tevreden over hoe dit vorig jaar is verlopen en gezien de reacties in de enquete zijn
diverse spelers het hiermee eens.
Daarom willen we dit jaar een andere aanpak hanteren.
VALTO 1,2 en 3 worden door de TC ingedeeld op basis van de normale selectieprocedure. Voor VALTO 4
t/m 8 (of misschien zelfs 9) gaan we onderstaande aanpak hanteren.
Aanpak
We verzoeken elk team (VALTO 4 tot en met 8) een vertegenwoordiger af te vaardigen.
Dit is gebeurd en de volgende vertegenwoordigers zijn aangemeld:
- VALTO 4: Kees Verkade
- VALTO 5: Hans Ridder
- VALTO 6: Nick Voskamp
- VALTO 7: Frank Poot
- VALTO 8: Rosanne van Staalduinen
Deze vertegenwoordiger representeert het team maar ook de wensen van de individuele spelers binnen dat
team. Op maandag 3 april om 19:00 uur komen de teamvertegenwoordigers bij elkaar, samen met een
deel van de TC in de villa.
Met die groep gaan we de mogelijkheden voor een nieuwe teamindeling bespreken.
De output van die sessie wordt dan door de TC meegenomen in het definitief bepalen van de indeling.
We streven naar teams van 10-12 personen.
Dus de stappen zijn
1) zorg ervoor dat deze vertegenwoordiger weet wat jij belangrijk en leuk vindt
2) heb vertrouwen dat jouw mening zo vertegenwoordigd wordt
3) begrijp dat we streven naar de beste indeling voor allemaal en dat niet ieders wens volledig gehonoreerd
kan worden
We hopen hiermee de beste indeling voor iedereen te bereiken!
Bedankt voor je medewerking.
Namens de TC, Bart van Muyen

Wie helpt het NK B-jeugd 2017 tot een succes te maken?
Zaterdag 17 juni 2017 mag VALTO het NK voor B-jeugd organiseren. We hopen dat dit qua weer,
organisatie, vrijwilligers en toernooi en even zo mooie dag wordt als het NK voor D-jeugd dat we 2 jaar
geleden hebben georganiseerd.
Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen. Ten eerste de algemene organisatie. Iemand
voor externe contacten (bond, teams, etc), iemand voor de financiën, iemand voor de vrijwilligers, iemand
voor de wedstrijdzaken en iemand voor PR en communicatie.
Daarnaast kunnen op de dag zelf niet zonder alle helpers. Dus aan alle leden en ouders de vraag: zou je
willen helpen met het begeleiden van één van de 8 NK-teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats
willen leiden, of meehelpen achter de bar of in de keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken of één van
de andere activiteiten?
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl. Er hebben zich al wat mensen gemeld, maar hoe meer, hoe beter!
Het wordt weer één groot feest!

10 april 2017 - ALV voorjaarsvergadering om 20.00 uur in de Villa
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ADFYSIO GIGAKANGOEROEDAG – 21 April 2017
Op vrijdagochtend 21 april 2017 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische Kangoeroedag gaan
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel
activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het
doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een grote glimlach op ons veld te zien spelen.
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College, maar
daarmee zijn we er nog niet. We hebben nog een aantal extra mensen nodig. Het projectteam is dan ook op
zoek naar vrijwilligers!
Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je
• Kleuters begeleiden tijdens de spellen
• Een bardienst draaien
• Helpen bij het opbouwen
• Dansen tijdens de openings-act
• Informatietasjes maken en/of uitdelen
De wacht houden bij de in-/uitgang
Mail dan naar gigakangoeroedag@ckv-valto.nl of stuur ons een appje.
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je
hierbij alle steun bieden!
We zijn ook nog op zoek naar mensen die het projectteam komen versterken. Voor dit jaar en volgende
jaren. Lijkt het je leuk om dot evenement te organiseren, vanuit een klaarliggend draaiboek, met
mogelijkheden voor een eigen invulling, laat het ons dan ook weten!
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam AdFysio GiGa Kangoeroedag
Marije van Dalen (06-57120072)
Lisa de Rijcke (06-36504301)
Jan Jaap Elenbaas (06-29585387)

Ledenadministratie
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang. Weet je op dit moment al dat je volgend
seizoen geen spelend lid wilt zijn? Wil je dat dan even door geven aan de ledenadministratie en de TC. Op
die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze rekening mee moeten houden voor het
nieuwe seizoen.
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2017. Hou hier rekening mee!
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet, Joke van Oudheusden
Ledenadministratie CKV VALTO, leden@ckv.VALTO.nl

We mogen weer !!!
VALTO mag weer gaan tappen in de feesttent, op woensdagavond 26 april met koningsnacht voor het
Oranje comité De lier. Dus we zijn opzoek naar mensen die willen helpen. Kun je tappen, schenken of
verkopen geef je dan op en help VALTO ! Met een leuk centje op te halen. Leeftijd om te helpen is vanaf 18
jaar. Het is ongeveer vanaf 20:30 uur tot 01:00 uur. Geef je op en help VALTO met een extra centje, en na
afloop natuurlijk een gezellig borreltje na drinken.
Opgeven email:

pgjstolkdelier@gmail.com
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of app/bel naar 0641317088.

BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN
We hebben het rooster weer ingevuld met vele vrijwilligers. Deze keer is er elke zaterdag een seniorenteam
ingedeeld om de laatste kantinedienst van die dag voor hun rekening te nemen. Ook goed voor de
teambuilding
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het voorjaar 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. En als je de sleutel bij iemand anders
ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
• 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, groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
•

Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

30 mrt

Bezetting 2

1 april

Za

8.15-12.00

Pascal v Dijk

1 april

Za

11.00-14.00

1 april

Za

12.00-15.00

1 april

Za

15.00-18.00

Sandra
Kortekaas
Anne Marie
Barendse
Heleen v
Dasler
Helma Stolze

1 april

Za

17.30-20.30

VALTO 8

VALTO 8

6 april

Do

19.00-23.30

Ben van Duijn

8 april

Za

9.15-12.30

8 april

Za

12.30-16.00

8 april

Za

Kantine
gesloten!!

Lisette van
Vliet
Annemieke
Dukker
ZIGGO

Bezetting 3

Ass keuken

Keuken

Patrick
Boeters

Henk Molenaar
Herma v Venetiën
2 leden VALTO 8

Dita Poot
Irma Koornneef
ZIGGO

ZIGGO

ZIGGO

ZIGGO

KT2’ers geslaagd!
In oktober waren we gestart met de nieuw opgezette KT2 cursus; deze cursus is gericht om de trainers te
helpen zich beter te ontwikkelen als trainer en coach. Hoe kan je de jeugd het beste het korfbalspelletje
aanleren en hoe kan je ze het beste begeleiden? Afgelopen week hadden de laatste cursisten hun stukken
ingeleverd en waren de laatste opdrachten vervuld. Afgelopen zaterdag na de kampioenenparade kregen zij
hun welverdiende certificaat overhandigd door de cursusleidster Jacqueline Dubbeldam.
Namens VALTO wil ik graag Sjors, Pieter, Nikki, Mandy, Thomas, Marije, Lysanne, Laurens, Bart en Simon
feliciteren met het behaalde trainerscertificaat!
Groet,
Johan van der Meer
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Sjors Jansen, Pieter van Muyen, Bart van Leeuwen, Laurens Verbaan, Lysanne van Venetiën, Simon Kok,
Nikki van Spronsen, Mandy Herbert, Marije van Dalen, Thomas Ris.

Schoonmaken Villa
Het veld seizoen 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.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
31/3
E5+ E6+E7
19/5
7/4
F1+ F2
26/5
14/4
B1 (goede vrijdag binnen het team
2/6
bespreken wanneer je gaat)
9/6
21/4
C1
16/6
28/4
geen schoonmaak
23/6
5/5
C2
30/6
12/5
C3

C4
D2
D1
D3
D4
geen schoonmaak
B2 + B3

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Agenda
10 april 2017
10 juni 2017
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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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Beste VALTO-leden
Voor C1, B1 en A1 zoeken we volgend jaar nieuwe
sponsors. Wanneer jullie tips, ideeën hebben of een
uitgebreid (social) netwerk, we maken er graag gebruik
van. Mail sponsors@ckv-valto.nl en/of benader ons.
Wanneer je onderstaande oproep voorbij ziet komen op
facebook, vergeet niet te delen met je netwerk. Des te
groter ons bereik des te meer kans we op een goed match
kunnen komen.
VALTO is een ambitieuze korfbalvereniging met veel
talent. De jeugdselecties zijn hierbij in het bijzonder in het
oogspringende teams die deze ambitie wekelijks laten
zien. Voor het volgende seizoen zijn we op zoek naar
nieuwe sponsor voor VALTO C1, B1 & A1, voor een
minimale periode van 3 jaar. Sponsoring van het hele
team als ook deelsponsoring behoort tot de opties. Bent u
geïnteresseerd? Draagt u korfbalvereniging VALTO een
warm hart toe en/of zoekt u een mogelijkheid uw
bedrijfsnaam te koppelen aan de ambitie van onze
jeugdselectie? Schroom dan niet ons te benaderen voor
een informatief gesprek!
Contact ons op: sponsors@ckv-valto.nl
Of bel met Marco Stolze (06 3072 8817) of Dennis
Voskamp (06 2000 9826)

Op zoek
Ik ben op zoek naar 2 VALTO trainings broeken. 1 voor een jongen maat 176 of S. hij is 12 jaar . en 1 voor
een meisje maat 146/152, zij is bijna 10 jaar. tevens zoek ik veldschoenen voor haar in maat 39 of 40
afhankelijk van hoe ruim ze vallen. ik wil ze tegen betaling graag overnemen.
groetjes gabriëlle
je kan me bereiken via gabrielle.van.dijk@gmail.com of op 0624709729

De Ziggo-finale nadert
Het duurt niet lang meer voordat we met 103 personen naar de Korfbal League finale gaan in de
ZiggoDome.
Nog even alle Logistiek:
1) Hoe kom ik aan mijn kaartje voor toegang tot ZiggoDome?
Op zaterdag 1 april tussen 10-11 worden de kaarten uitgedeeld door Bart van Muyen in de Villa VALTO.
De kaarten worden dan alleen gegeven aan de personen die bestelt hebben. De mensen verdelen dan de
kaarten weer.
Lukt dat moment niet, app me dan even voor een ander moment.
2) Hoe kom ik aan mijn kaartje voor de bus?
Er zijn geen buskaartjes. De bus-gangers worden op naam afgevinkt bij het instappen in de bus
3) Hoe laat vertrekt de bus?
De vertrektijd op 8 april wordt tussen 14 en 15 uur. Het is nog niet precies duidelijk hoe laat de
kampioenenparade precies begint.
Let dus op de bijblijver van volgende week en de VALTO-site.

De Bijblijver, 27 maart 2017

9

4) Waar zitten we in de Ziggo-Dome?
De stoelnummers staan op de kaartjes. Alle VALTO-ers zitten bij elkaar in Vak 211 (2e ring).
5) Hoe laat zijn we weer terug?
Dat kan best eens na 10 uur worden! Contact houden via de coaches en leiding die mee gaat in de bus.
Ziggo toegang kaartjes nog uit te delen:
Hellen Lochmans: 8 stuks
Martin vd Eijk: 10 stuks
Marleen Slaman: 7 stuks
Janine Krapels: 10 stuks
Bart Versteegen: 4 stuks
Sandra Kortekaas: 2 stuks
Danny van Dijk: 1 stuks
Arjen van Geest: 1 stuks
Wie gaat met de bus?

De Bijblijver, 27 maart 2017
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Nieuw in de Meivakantie de Meiclinics van Korfbalstars!
Op woensdag 26 april organiseert Korfbalstars een Meiclinic
voor alle B, C, D en E-jeugd bij CKV VALTO in De Lier.
De oefeningen zullen verschillen per leeftijdsgroep en
hebben een speciaal thema, namelijk: FOCUS. Dit is een
heel belangrijk onderwerp bij het korfballen. Je hebt het
nodig tijdens het verdedigen (focus op de bal en
tegenstander) én bij het aanvallen (om te scoren en passen).
FOCUS is kort gezegd: concentreren. Je richten op datgene
wat je moet doen. Bijvoorbeeld bij het richten van je schot, bij
het verdedigen en het samenspel. Dit zal allemaal
terugkomen bij de clinic in De Lier! Nieuwe uitdagende
oefeningen nog nooit eerder gegeven!
Uiteraard zullen de stars aanwezig zijn om deze sportieve en
leerzame dag te begeleiden en de onderdelen
van FOCUS naar voren te brengen. Bij elke locatie zijn er
topspelers aanwezig. Het belooft een te gekke en zeer
leerzame dag te worden, dus zorg dat je erbij bent!
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga
naar www.korfbalstars.nl/evenementen/meiclinics/
Voor vragen is er een mogelijkheid om contact op te nemen
met Laurens Verbaan.

Meld je nu aan voor het Westlands Kampioenschap 2 tegen 2!
Na een zinderde editie in 2016, waar Thijs Dijkstra en
Mandy Herbert er met de titel vandoor gingen, kunnen we
bekend maken dat ook de tweede editie van het Westlands
Kampioenschap op het programma staat.
CKV VALTO organiseert woensdag 10 mei 2017 de tweede
editie van het WK 2 tegen 2 korfbal voor alle A, B en C
jeugd uit het Westland.
Sinds dit jaar mag de C ook deelnemen aan het
spectaculaire evenement, die het in hun eigen poule
opnemen tegen hun leeftijdsgenootjes. De A- en B-jeugd
blijft samengevoegd.
Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat
dus samen met je partner strijden tegen een ander koppel.
Om het uitdagend te maken hebben we de regels van vorig
jaar aangehouden, zo kun je een driepunter scoren vanaf je
eigen korf en zijn doelpunten vanaf de achterkant twee
punten waard!
De inloop van het evenement start om 18:00. Om 18:30
zullen de eerste wedstrijden gespeeld worden en om 21:40
is het evenement ongeveer afgelopen.
Haal jij dit jaar de finale met je partner? Vul het onderstaand
formulier in om je aan te melden.
Let op: Er mogen maximaal 10 teams deelnemen per
categorie!!!
Voor vragen of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar: wk2tegen2@ckv-valto.nl
De Bijblijver, 27 maart 2017
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Inschrijfformulier

Eisen voor inschrijven
• Speler van VALTO, ONDO, ODO of Dijkvogels
• Spelend in de A, B of C jeugd
Voor en achternaam speler heer:
Club speler heer:
(opties: VALTO, Dijkvogels, ONDO of ODO)
Voor en achternaam speler dame:
Club speler dame:
(opties: VALTO, Dijkvogels, ONDO of ODO)
Team naam:
E-mail voor bevestiging (vul geldig E-mail in):

Westrijdverslagen
VALTO komt lekker de zaal uit tegen de Meervogels

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na een verblijf van bijna vijf maanden in de zaal, zijn de eerste oefenwedstrijden buiten op het veld alweer
gespeeld. De selectie teams van VALTO begonnen na een prima voorbereiding toch moeizaam aan de
e
zaalcompetitie. VALTO 1 had na vijf wedstrijden pas drie punten en het 2 team wisten voor de kerst ook
maar vier punten te vergaren, waardoor zij zich in de staart van de competitie bevonden. Hierna werd echter
de stijgende lijn ingezet en wisten beide ploegen de competitie af te sluiten op de vierde plaats. De
zaalschoenen kunnen voorlopig de kast in en is de tijd weer aangebroken van zand in de schoenen en
korfballen met de elementen. Vandaag was het gelukkig ook gelijk een prachtige dag, maar waaide het wel
te hard om lekker te kunnen korfballen. Dinsdagavond stonden er ook oefenwedstrijden gepland tegen het
Haagse Achilles. Door blessures en vakanties konden zij echter geen team op de been krijgen, dus
speelden VALTO een onderlinge wedstrijd tussen V1 en V2.
Vanmiddag kwam de tegenstander uit Zoetermeer. De Meervogels 1 en 2 komen in de zaal in de
e
e
overgangsklasse uit, maar op het veld geldt dit alleen voor het 1 team en komen de reserves ook in de 1
klasse uit. Ook in augustus heeft VALTO tegen deze tegenstander een oefenwedstrijd gespeeld, waar
VALTO toen als winnaar van het veld liep. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen bij het publiek
bij deze krachtmeting. VALTO 2 wist het beste met de wind om te gaan en wist vanaf het begin een
voorsprong te pakken die zij gedurende wedstrijd langzaam uitbouwden. Met nog een kwartier te gaan stond
er al 12-4 op het bord en was het al lang geen wedstrijd meer. De gasten wisselden verschillende spelers,
maar het mocht allemaal niet baten. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 16-7 overwinning voor VALTO.
Hierna maakte iedereen zich op voor het treffen tussen beide vlaggenschepen. Onder leiding van Jan
Korteland ging de wedstrijd van start en al snel werd duidelijk dat ook in deze wedstrijd VALTO het beste
wist om te gaan met de omstandigheden. Al snel stond er een 5-0 voorsprong voor VALTO op het bord met
vijf verschillende doelpuntenmakers. Pas toen de wedstrijd al bijna een kwartier onderweg was viel de eerste
Zoetermeerse treffer door de korf. VALTO wist steeds een voorsprong van vier á vijf doelpunten te houden,
totdat vlak voor rust de doelpunten machine van VALTO begon te haperen. De Meervogels wisten de 10-5
achterstand in de slotfase van de eerste helft terug te brengen tot 10-8, maar toen kwam Iris op gepaste
afstand vrij en schoot de ruststand op 11-8.
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De tweede helft begon met een snelle treffer van de gasten. Zou het dan toch nog een wedstrijd worden?
Naomi en Kevin stelde weer snel orde op zaken, waardoor de voorsprong van vier weer daar was. Beide
ploegen hadden het niet makkelijk om de korf te vinden. Zelfs het nemen van een strafworp was vandaag
een uitdaging met de wind. Bart dacht zijn strafworp netjes binnen te gooien, maar de wind zorgde er voor
dat de bal aan de verkeerde kant van de rand rolde. Toch wist VALTO de voorsprong vast te houden, terwijl
er bij de Meervogels volop met spelers gewisseld werd in een poging het tij te keren werd bij VALTO alleen
Judith uit voorzorg gewisseld nadat zij eerder omver was gelopen. Voor VALTO maakte het allemaal niets
uit, want de voorsprong bleef vier punten tot de 17-13 tussenstand met nog zo’n vijf minuten op de klok. De
Meervogels zouden de korf niet meer weten te vinden, zodat VALTO met drie treffers op rij van Laurens,
Lisanne en Frank de eindstand op 20-13 zetten. Met deze overwinningen lijkt VALTO weer klaar voor het
vervolg van de competitie volgende week. Na de wedstrijd verplaatste het feest zich naar de Villa, waar alle
kampioenen van de zaalcompetitie werden gehuldigd en alle KT 2 cursisten hun certificaat kregen uitgereikt.
De “Summer here we come” dag werd onder het genot van een drankje en gezellige muziek afgesloten.
Volgende week gaat het weer om de punten en zullen de selectie teams weer alle zeilen bij gaan zetten om
de punten binnen te harken. Voor VALTO 2 is dit nodig om zo snel mogelijk afstand te nemen van de staart
van de poule en bij VALTO 1 om de koppositie vast te houden. VALTO 2 treft gelijk koploper PKC 4 om
14:00 uur op sportpark “Oostpolder” in Papendrecht en zal dus alles uit de kast moeten halen. VALTO 1 gaat
wat minder ver om hun wedstrijd te spelen tegen de rode lantaarndrager WION 1 in Rotterdam. Deze
wedstrijd start om 15:30 uur op sportcomplex “Planckplaats” in Rotterdam.
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen.

10 april 2017 - ALV voorjaarsvergadering om 20.00 uur in de Villa

Potgrondactie 2017
Afgelopen weekend stond, naast de oefenwedstrijden, in het teken van potgrondactie bij de VALTO.
Een dienst die we aan De Lier aanbieden en waar dit jaar weer meer gebruik van is gemaakt dan vorig jaar.
Vorig jaar zijn er 1883 zakken besteld en bezorgd, dit jaar waren dat er 2010. Dit jaar was nagenoeg
evenveel (18%) online gekocht als vorig jaar. Voor de beste verkopers hebben we een leuke cadeaubon als
prijs. Het volgende overzicht laat de Top10 per leeftijdscategorie zien:
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Let wel, wanneer kinderen samen verkocht hebben,hebben we voor de eerlijke competitie het bedrag
gedeeld.
Kim uit de C2, Bas uit de D3 en Daan uit de E2 hebben dus gewonnen! Daan heb ik afgelopen zaterdag al
verrast met z’n prijs. Kim en Bas zal ik komende week graag hun cadeau overhandigen.
Beter te veel dan te weinig
Dat moet BVB gedacht hebben bij het leveren van de potgrond en tuinaarde bij VALTO. Na twee trailers vol
met pallets potgrond en tuinaarde, kwam er nog een vrachtwagen. Uiteindelijk was er verkeerd geteld in
Maasland en hebben we 26 pallets (1500 zakken) teveel geleverd gekregen.
Enthousiastme
Deze actie van BVB boodt uiteindelijk wel de gelegenheid een spontaan verkooppunt op het oranjeplein op
te richten. Wouter Krapels en Mark Hanemaaijer hebben als enthousiaste ouders hier nog even 22 zakken
verkocht. Zij waren niet de enige enthousiaste ouders en leden. Veel spelers en ouders hebben geholpen
met het uitrijden van de potgrond en tuin aarde. Ook een aantal bedrijven toonde hun enthousiastme over
deze actie:
·
·
·

·

·

Bloemsierkunst de Carlton; droeg bij aan de kosten voor huis-aan-huis folders
Koornneef De Lier verbond zich onlangs aan VALTO als sponsor en verbind daarmee graag haar
naam aan deze actie.
Muijzenberg Hoveniers was duidelijk de grootste afnemer met
50 zakken. Hoewel we blij zijn met kleine en grote bestellingen,
was deze erg mooi te krijgen van een bedrijf dat best al z’n
adresjes hiervoor heeft.
VB Groep; tijdens de Beursvloer Westland (najaar 2016)
hebben we een deal gesloten met VB Groep. Hierdoor konden
we gebruik maken van hun open vrachtwagen gemakkelijk voor
dit soort klussen.
E-Kwadraat voor drukwerk van deze actie.

Problemen
Zo’n grote actie gaat niet altijd vlekkeloos. Wanneer je iemand hoort
met een klacht, laat het dan even weten op potgrondactie@ckvVALTO.nl.
Opbrengst
Met de hele actie hebben we € 7,711.60 aan potgrond, tuinaarde en
paraplu’s verkocht. Na aftrek van alle kosten houden we ongeveer
€3.300 over voor de clubkas! Dit is 14% meer dan vorig jaar. Een
prachtig bedrag dat ongeveer gelijk staat aan de contributie van 3 jeugd teams of 2 senioren teams.
VALTO-PLU
Wil je alsnog een VALTO-PLU, ga naar de webshop en bestel er nog 1. Kijk uit want op is op!
Groeten van Helma, Richard, Marco, Hans, Peter en Michiel (het potgrondactie team)
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