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Inkomen
Het is half augustus, nog maar een weekje zomervakantie. Voor mijn gevoel heeft de sport niet stilgestaan.
Een maandje bijna geen korfbal, maar wel veel ander spektakel te zien. En een discussie, over vrouwen en
voetbal. Een discussie die voor mij als korfballer lastig te volgen is, omdat het zo gewoon is dat dames en
heren gelijkwaardig in hetzelfde team kunnen spelen en het daarnaast afbreuk doet aan de prestatie die ze
tijdens het toernooi en de weg daar naartoe hebben geleverd. De gelijkwaardigheid was ook wel een thema
tijdens de World Games in Wrocław, de spelen voor niet Olympische sporten, waaronder korfbal. En juist dat
korfbal heeft de aandacht, door de manier waarop meisjes en jongens, mannen en vrouwen gezamenlijk
sporten. We gaan zien wat dat onze sport gaat brengen.
Het is vooral mooi om bij al die sporten en al die evenementen te zien hoe er gestreden wordt, hoe de
sporters alles uit zichzelf halen om te presteren en dat al die uren, dagen, jaren van voorbereiding zich
eindelijk uitbetalen. Of niet. Winst en verlies liggen veelal dicht bij elkaar. Het geeft me in ieder geval weer
zin om er vol energie tegenaan te gaan. Hoewel het altijd weer even inkomen is. De vakantiestemming, even
een laag pitje, de feestweek, maar langzaam aan leeft alles weer op. Wat zeg ik, de trainingen voor selecties
zijn al begonnen en deze week start ook de rest van de vereniging weer met de voorbereiding. Een
voorbereiding naar een mooi seizoen.
Een seizoen dat veel weg zal hebben met de afgelopen seizoenen, sommige dingen veranderen namelijk
nooit. Echter nooit iets veranderen is maar saai, dus ook de komende tijd staan er weer nieuwe
ontwikkelingen op stapel. Een aantal is zelfs al gerealiseerd. De zonneboiler bijvoorbeeld, die in de
zomermaanden door HR Solar is geleverd, door VIS Installatietechniek is geplaatst en door de zomerzon is
opgewarmd, zodat we altijd warm kunnen douchen en daarbij een forse besparing van de energierekening in
het vooruitzicht hebben. Maar ook de mediapaal die ons voorziet van de nodige aansluitingen voor radio en
live streams. Op organisatorisch gebied vernieuwen we ook. Tijdens de ALV van oktober nemen we afscheid
van Bart en Joke na hun zeer verdienstelijke periode in het bestuur. De vervangers die we hebben gevonden
lopen de laatste maanden vast mee en worden in diezelfde ALV voorgesteld en geïnstalleerd.
Voor hen en voor alle leden, begeleiding, vrijwilligers, sponsors en alle andere betrokken hoop ik op een
geweldig seizoen. We trappen ook dit jaar weer af met de strijd in de regio tijdens de Rijk Zwaan
Korfbalderby’s. De junioren en senioren van de buurverenigingen spelen hun eerste oefenwedstrijden tegen
elkaar. Op woensdag bij CKC Maassluis, op donderdag bij ONDO en op zaterdag bij VALTO. Op diezelfde
zaterdag, in de ochtend, is er een gratis clinic voor B-jeugd door Korfbalstars bij CKC Maassluis. Het beloven
weer mooie wedstrijden te worden en we hopen dan ook op veel publiek deze dagen. Ook voor het publiek
zal het even inkomen zijn, dus grijp uw kans!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas
De Bijblijver, 14 augustus 2017

1

Oefenwedstrijden
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Geboortebericht

Kees en Lisa: van harte gefeliciteerd met jullie prachtige aanwinst. Hopen hem snel op de korfbal te kunnen
bewonderen.

Steun Valto bij de Clubkas Campagne en word lid van de Rabobank!
Vanaf september doet Valto weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Deze jaarlijkse actie zorgt er
mede voor dat wij als vereniging kunnen blijven investeren in onze club. Dit jaar is er 100.000 euro te
verdelen voor de Westlandse clubs en verenigingen. Om te stemmen, moet je echter wel lid zijn van de
Rabobank. Let op! Dit is niet hetzelfde als klant zijn bij de Rabobank.

Lid worden
Als lid van de Rabobank krijg je een aantal extra's, zoals aanbiedingen en een ledenmagazine, en kun je 5
stemmen uitbrengen voor de Clubkas Campagne. Lid worden is gratis en kan hier:
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/westland/uw-lidmaatschap/.
Doe dit wel voor 1 augustus, anders kun je niet stemmen en kun je onze vereniging niet steunen. De
stemperiode voor de Clubkas Campagne is van 26 september 2017 t/m 10 oktober 2017.
Dus steun Valto en meld je aan als lid bij de Rabobank!
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Te koop
Asics veldschoenen
Maat 40,5
1 seizoen op gespeeld.
€ 25
Jordi Lammers ( 06-29001389 )

Nieuws van de Technische Commissie
Welkom bij het nieuwe korfbalseizoen 2017 2018!
Afgelopen week hebben de senioren- en A selectie het seizoen al afgetrapt en op de maandag en woensdag
getraind en de week afgesloten met een gezellige én sportieve zaterdagtraining. Komende week gaan ook
de trainingen voor de overige teams van Valto van start en staan de Rijk Zwaan Korfbal Derby’s op het
programma. Na de meer dan geslaagde editie van vorig jaar worden de Rijk Zwaan Korfbal Derby’s nu mede
georganiseerd door ODO, ONDO Maassluis en Valto.
De wedstrijden worden gespeeld op woensdag, donderdag en zaterdag waarin Maassluis, ONDO en Valto
als gastheer op zullen treden. Voor meer informatie zie www.korfbalderbys.nl!
De selectie staat dit jaar onder leiding van Marrien en Hugo waarbij Chris op zal treden als
specialiteitentrainer. De A1 zal worden getraind door Luuk & Nikki waarbij Petra wederom de A2 onder haar
hoede neemt. Bij een groeiende vereniging horen ook meer teams en ervoor zorgen dat elk team een trainer
én een coach heeft blijft een hele klus. Er staan nog een aantal posities open dus wil je graag nog je steentje
bijdragen aan het succes en het plezier van de Valto jeugd? Mail Johan van der Meer op
johan.van.der.meer@ckv-valto.nl voor meer informatie over waar je kunt helpen.
Openstaande plekken trainer/coaches
Valto 6 / 8

Doordraaigroep trainers 1x per week

Valto B3
Valto D5
Valto E4
Kangoeroes

Coaching op zaterdag, eventueel samen met iemand
Trainer 1x per week en coach op zaterdag, beide naast bestaande trainer/coach
Coaching op zaterdag, nieuw opgericht team
Hoofdtrainer van onze jongste leden: de Kangoeroes! Spelenderwijs trainen op zaterdag

Trainerscoördinator
Een lang gekoesterde wens vanuit de TC was het opnieuw aanstellen van een trainerscoördinator om
trainers en coaches nog beter te begeleiden. Dit is gelukt en we zijn blij dat Frank de Rijcke als
trainerscoördinator zal fungeren. De komende weken zal er in samenwerking met de TC verder gewerkt
worden aan de vorm van deze rol en wordt ook zichtbaar wat dit voor trainers en coaches betekent.
Verwacht Frank dus in de komende weken een keer langs de lijn!

Juryleden
De KNKV heeft na beraad onder de clubs besloten dat ook in de 1e klasse zaal het gebruik van de schotklok
toegepast zal worden. Dit betekent dat de selectie ook gebruik zal gaan maken van de schotklok, iets wat we
eerder hebben gezien bij Valto B1 en Valto A1. Om de extra druk die dit eventueel zal veroorzaken op de
jurytafel vrijwilligers te verlichten zouden we graag aanvulling hebben op deze groep. Lijkt het je leuk om een
enkele keer tijdens het zaalseizoen plaats te nemen aan de jurytafel? Neem contact op met Bart Versteegen
via bart.versteegen@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
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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

7

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

Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl
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Beste Sporters van Valto,
Onlangs zijn we benaderd door Jumbo De Lier om mee te doen aan een heus stickerboek met Lierse Sport
Sterren. Voor menig een droom die uitkomt. Eindelijk een sportplaatje van jou in een indrukwekkende
collage van sportsterren. Omdat we als vereniging nog net iets te klein zijn, zijn we samen met SV De Lier
en ODIS uitgenodigd voor deze actie.
De sportplaatjes kunnen worden verzameld bij de Jumbo in De Lier vanaf 25 oktober, voor 8 weken lang.
Tegen die tijd zullen er ook posters, mokken en sleutelhangers te koop zijn met jouw afbeelding.
Om het boek op tijd bij de drukker te hebben zullen we voor 10 september iedereen fotograferen die in het
boek wenst te komen. Het boek willen we graag vullen met de volgende plaatjes:
• Elk individueel spelend lid en begeleidende staf
• Teamfoto’s
• Bondsscheidsrechters individueel
• Fit&Fun groep
• Wandelclub
Er moet echter opgemerkt worden dat deze actie een commerciële actie is van supermarktketen Jumbo.
Wanneer je niet wenst mee te doen, mag dat natuurlijk en zal dat door iedereen gerespecteerd worden.
Voorafgaand aan het maken van de foto word je hier nogmaals op gewezen. Wanneer de foto is gemaakt,
nemen we aan dat je ingestemd hebt met het gebruik van je foto ten behoeve van deze actie.
De foto’s worden gemaakt voor Aileen Willemse (www.Studio-Lien.nl). Graag
willen de de foto’s maken op de volgende momenten:

Maandag 14 augustus
17.20

D1 t/m D5 shirtjes aantrekken

17.30

D1 t/m D5 op de foto

18.30

B1 t/m B3 + A3 shirtjes aantrekken

18.40

B1 t/m B3 + A3 op de foto

19.00

Fit&Fun shirtjes aantrekken

19.10

Fit&Fun op de foto

Dinsdag 15 augustus
17.20

E & F shirtjes aantrekken

17.30

E & F op de foto

18.30

V3/V4/V5 shirtjes aantrekken

18.40

V3/V4/V5 op de foto

19.10

Selectie shirtjes aantrekken

19.20

Selectie op de foto

19:30

Selectie teamfoto + selectiefoto

Donderdag 17 augustus
18.30

C1 t/m C4 shirtjes aantrekken

18.40

C1 t/m C4 op de foto

19.20

A1 + A2 shirtjes aantrekken

19.30

A1 + A2 op de foto

20.00

V6 t/m V8 shirtjes aantrekken

20.10

V6 t/m V8 op de foto
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De volgende richtlijnen zijn opgesteld voor de foto’s:
• We leggen de teamshirtjes klaar om aan te trekken voor de foto;
• Het liefst geen shirts onder de teamshirts;
• Zorg ervoor dat je haren netjes gekamd zijn;
• Poseer rechtop met de handen op je rug;
• Als je als coach of begeleider op de foto gaat, trek dan een Valto trainingsjasje aan;
• Als je als scheidsrechter op de foto gaat, trek dan een bondsscheidsrechtershirt aan.
In de navolgende week worden de overige teamfoto’s gepland.
Ook zal er dan een inhaalavond worden gepland.
De sponsors kunnen zich ook op verschillende manieren zichbaar maken en hun binding met de vereniging
laten zien. Hierover zijn ze inmiddels benaderd. Meer info daarover elders in deze bijblijver.
Ter ondersteuning van de actie zoeken we nog iemand die Aileen helpt met de administratie tijdens het
maken van de foto’s. Wil je helpen bij deze actie? Schroom dan niet Aileen (info@studio-lien.nl) of mij
daarvoor te benaderen.
Met vriendelijke groeten,
Michiel van den Bos
Sponsor- & Actiecommissie
+31 (0)6 62494559
michiel@ckv-valto.nl

Rijk Zwaan Korfbal Derby’s
Dit jaar zullen de Derby’s er anders uitgaan zien. Er is aantal keer overleg geweest tussen
de verschillende verenigingen uit de regio om de Derby’s en het korfballen meer aandacht
te geven in onze regio.
Eén van de wensen van alle verenigingen was om te rouleren, zodat er bij alle
verenigingen wedstrijden gespeeld zullen worden. Komende editie gaan we hiermee
starten. De finaledag is dit jaar nog wel bij Valto, maar volgend jaar zal deze bij een
andere vereniging plaatsvinden. Ook zullen we gaan bekijken of we het toernooi misschien
kunnen gaan uitbreiden met meerdere teams. Voor dit jaar blijft het nog bij de junioren- en seniorenselecties,
maar we hebben voor de zaterdag wel een clinic m.m.v. Korfbalstars voor de B-aspiranten toegevoegd.
Hieronder vinden jullie het speelschema en de locaties waar de wedstrijden gespeeld zullen worden.
De B-aspiranten die deel willen nemen aan de clinic kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar
johan.vandermeer@ckv-valto.nl o.v.v. naam & team. (aanmelding sluit 1 aug.)
Het zal een mooie start worden van het korfbalseizoen waarin u de selecties en de spelers aan het werk kunt
zien en hoe ze bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
We nodigen dan ook iedereen uit om onze teams op een van de velden te komen aanmoedigen, zodat u ook
alvast in de stemming komt voor een mooi nieuw korfbalseizoen.
Groet,
Frank Monna & Johan van der Meer
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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
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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
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Gratis inschrijven op : http://korfbalderbys.nl/clinics/
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