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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 
 
 
 
 

21 mei 2018    45e jaargang nr. 39 

 
 
AVG, wat moet je er mee? 
 
Het is een hele mond vol, dat Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar het zorgt er wel voor dat 
organisaties beter met onze gegevens omgaan. Of het nu bedrijven zijn, goede doelen, scholen of 
sportverenigingen, alle partijen die gegevens verzamelen en dus verwerken, dienen zich er aan te houden. 
Dat moet al twee jaar, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren. Het handhaven dan. Althans, waarschijnlijk 
in het begin bij de grote bedrijven. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat zo’n beetje alle organisaties er 
mee aan de slag zijn gegaan, met als resultaat dat zij goed beseffen waarom ze voorzichtig met de 
gegevens omgaan en waarom dat zo belangrijk is. 
 
Maar, wat moet je er nu mee? Ten eerste een hoop e-mails lezen van allerlei partijen die graag willen dat je 
bevestigd dat ze je e-mails mogen blijven sturen. Daarnaast zul je meer en uitgebreidere meldingen op 
websites zien waarin ze je vragen waar ze een cookie voor mogen zetten. En er zijn veel partijen die hun 
privacyvoorwaarden hebben aangepast, met soms aan jou de vraag of je die wil lezen en goedkeuren. 
 
En wat doet Valto er nu mee? Wij kunnen en willen hier niet mee achterblijven, dus ook wij zijn aan de slag 
gegaan. We hebben eens gekeken naar wie er bij ons toegang heeft tot de gegevens van de leden, of 
mensen die iets besteld hebben of lid zijn van onze nieuwsbrief. Dat is allemaal gelukkig prima geregeld en 
dat houden we dan ook zo. We hebben ook gekeken naar hoe de gegevens verwerkt worden en daar 
kunnen we nog wel wat aanpassingen doen, zodat de gegevens zoveel mogelijk op één plaats bewaard 
worden. En we bekijken hoe de gegevens bewaard worden, gelukkig allemaal op een veilige plaats. 
Tenslotte hoe lang we de gegevens bewaren en daarbij maken we een verschil tussen tijdelijke gegevens 
(zoals bijzonderheden voor een jeugdkamp) en permanente gegevens, zoals je naam, adres, 
telefoonnummer, etc (voor de administratie). 
 
Best een hele opgave, maar je komt er ook achter dat het goed is om te doen, want onze gegevens en de 
privacy die daarmee gemoeid gaat is ons allen veel waard. En dat wordt alleen maar meer, naarmate we 
ons bewust worden van de gevolgen, als de zaken wat minder goed geregeld zijn. 
 
Vanaf vrijdag 25 mei dus ook bij ons wél goed geregeld. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas  
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Zaterdag 26 mei 2018 
15:30 VALTO 1 - Swift (M) 1 Marco v.d. Lucht Sportpark De Zwet 

14:00 VALTO 2 - Rohda 3 Jan Harm Brouwer Sportpark De Zwet 

15:45 Die Haghe 4 - VALTO 3 Jaap de Vries Baambruggestraat 10 

14:30 ODO 4 - VALTO 4 Huig Schoonderwoerd Sportpark De Commandeur 

14:00 De Meervogels 4 - VALTO 5  Vernedesportpark 

14:45 VALTO 7 - DES (D) 7 Martin Boekestijn Sportpark De Zwet 

17:00 VALTO 8 - Futura 6 Laurens Verbaan Sportpark De Zwet 

12:30 VALTO A1 - Die Haghe A1 Alwin Hirschfeld Sportpark De Zwet 

11:00 VALTO A2 - Maassluis A2  Sportpark De Zwet 

17:00 VALTO A3 - ODO A2 Daniël Verbaan Sportpark De Zwet 

15:30 KCC/SO natural B2 - VALTO B1  Sportpark Schenkel 

11:45 VALTO B2 - TOP B3 Steven Vijverberg Sportpark De Zwet 

10:15 ONDO (G) B3 - VALTO B3  Juliana Sportpark 

09:15 VEO C1 - VALTO C1 Rob Dijkhuizen Sportcomplex Westvliet 

11:00 Dubbel Zes C1 - VALTO C2 Ly Le Stokroosveld (DZ) 

09:45 VALTO C3 - Velocitas C2 Petra de Jong Sportpark De Zwet 

10:45 VALTO C4 - Refleks C2 Wouter Vijverberg Sportpark De Zwet 

10:00 RWA D1 - VALTO D1  Sportcomplex Landweg 

11:30 VEO D1 - VALTO D2  Sportcomplex Westvliet 

11:00 Fortuna D4 - VALTO D3  Sportpark Kruithuisweg-Oost 

11:30 Excelsior (D) D4 - VALTO D4  Sportpark Biesland 

10:30 Dijkvogels D3 - VALTO D5  Sportveld Dijkvogels Maasdijk 

10:00 Fortuna E2 - VALTO E1  Sportpark Kruithuisweg-Oost 

09:00 VALTO E2 - Fortuna E5 Noa de Meulmeester Sportpark De Zwet 

11:30 ODO E2 - VALTO E3  Sportpark De Commandeur 

10:00 Phoenix E2 - VALTO E4 Bas Lammers Van Doornenplantsoen (veld) 

09:00 VALTO F1 - Fortuna F2 Kitty Vijverberg Sportpark De Zwet 

12:00 HKV/Ons Eibernest F1 - VALTO F2  Sportcentrum HKV/Ons Eibernest 

11:15 Phoenix F1 - VALTO F3 Hanneke Louwsma Van Doornenplantsoen (veld) 

10:00 VALTO F4 - ONDO (G) F4 Mellanie Noordam Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO F5 - KZ Danaïden F2 Ryanne Boeters Sportpark De Zwet 

 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 19 mei 2018 
VALTO 5 - OZC 3 18 - 14 
 
 
Nieuws uit het ziekenhuis 
 
Hallo allemaal, 
  
Ruim 9 weken vertoef ik in het Erasmus MC Sophie i.v.m. een ernstige longinfectie. 
Een lange tijd maar door jullie bombardement aan kaarten, vrolijke berichten, oppeppertjes en kadootjes is 
het te doen. 
De komende weken ben ik gedeeltelijk in het Sophia en deels thuis, de behandeling is voorlopig nog niet 
afgerond. 
Ik wil jullie allemaal bedanken, fijn om te merken dat er aan me gedacht wordt! 
  
Groetjes, 
  
Jytte Stolze B3 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
Afgelopen weekend.. 
Dit weekend geen wedstrijden op de Lierse velden. Genoeg spelers waren dit weekend actief bij het North 
Sea Tournament bij ONDO ’s Gravenzande of het Pinkstertoernooi van DES. Het winnende gevoel op doen, 
ontspannen en de kelen schrapen om toe te leven naar een belangrijk moment komende week. Het 
kampioenschap van VALTO 2! Komende zaterdag speelt VALTO 2 om 14:00 tegen Rohda 3 en gaat er 
naar eigen zeggen een show van maken. Zorg dat je er bij bent en schreeuw de ploeg naar de overwinning.  
 
 
Westlands Kampioenschap 2 vs 2 – woensdag 23 mei!  
Op 23 mei organiseert VALTO wederom het Westlands Kampioenschap 2 vs 2 in De Lier! Van 18:30 tot 
20:30 strijden de A, B en C jeugd uit het Westland om de winnaar van het WK 2 vs 2 te worden. De laatste 
plekken zijn nog open en wie het eerst komt wie het eerst maalt. Zorg dat je snel nog een koppel maakt of 
een ander Westlands koppel uitnodigt!  
 
Schema toptrainers VALTO 6 / 8 
Woensdag 19:15 – 20:15 uur 
23 mei Laurens 
30 mei V8 
 
 
Trainers- coaches inventarisatie  
Frank de Rijcke heeft de schone taak op zich genomen om samen met de TC de nodige trainers- en 
coaches inventarisatie te doen. Op deze manier kan de TC weer een volledige trainers en coaches bezetting 
rond krijgen voor alle jeugdteams in het nieuwe seizoen. Heb je Frank of een andere TC'er nog niet gezien? 
Geef het even aan en dan kijken we samen naar volgend jaar! Zonder vrijwilligers geen VALTO!  
 
 
Veo Toernooi op donderdag 10 mei 
Het jaarlijkse VEO toernooi was ondanks de gewijzigde opzet dit jaar een succes! De aanwezige VALTO 
teams hebben een mooie korfbaldag gehad.  
 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
Barbezetting komende week 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende week. 
Het complete schema voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site. 
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst 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 bij dienst 1 van zaterdag als 3e genoemd staat kan om 9.15 uur beginnen. 
• 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  
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Datum Dag Tijds 
duur 

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

24 mei Do 19.30-23.30 Arie Dijkstra     

        

26 mei Za 8.15-12.00 Sandra 
Kortekaas 

Jolanda de 
Meulmeester Wendy vd Meijs   

26 mei Za 12.00-15.00 André van 
Geeste Helma Stolze Hilde vd Mark   

26 mei Za 15.00-18.00 
Janine Krapels 

Marjo 
Hoogerbrugge 

Nico 
Kolenbrander   

26 mei Za 17.30-20.30 VALTO 7 VALTO 7 VALTO 7 VALTO 7 Nick Voskamp en 
Niels vd Lingen 

 
 
 
Schoonmaken Villa 
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: 
25/5 C4 
1/6 C3 
8/6 C2 
15/6 B3 
22/6 B2 
29/6 B1 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 

Gezocht: Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon 
 
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in Vreeloo (2 dagen). En is bedoeld voor de 
basisschool groepen 5 t/m 8, met als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen. 
 
Wat doe je zoal? 

• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle Lierse basisscholen. 
• Je verwerkt de inschrijvingen. 
• Overleg met Vreeloo. 
• Contact met deelnemende sportverenigingen. 
• Mail en telefoon verkeer beantwoorden (vragen mbt teams ed). 

 
Op de dagen zelf: 

• Tribunes klaarzetten. 
• Standen verwerken. 
• Omroepen. 
• Prijsuitreiking. 

 
Meer info kun je vinden op: www.lso.dlier.nl 
of je kunt contact opnemen met Anita Herbert (herberta@live.nl)  
 
 
 

  



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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Westrijdverslagen 
 
 
VALTO C4 - Weidevogels C2 (zaterdag 12 mei) 
De tegenstander scoorde vrij snel het eerste doelpunt.  
Nova maakte er gelijkspel van. Het volgende doelpunt was van Roald maar werd helaas afgekeurd.  
Toen was er rust. Er werd veel geschoten, maar ef ging niet veel in aan beide kanten. VALTO verdedigde 
goed. 
In de tweede helft scoorde Estella en maakte er 2-2 van. 
Luuk, een invaller scoorde , maar ook dat doelpunt werd afgekeurd helaas, omdat het verdedigd was. 
Nova en Sanne maakte doelpunt nummer 3 en 4 en daarmee won VALTO de wedstrijd en Weidevogels . 
 
      Groetjes Joah  
 
 
VALTO D5 -  GKV (H) D1 (verslag van 12 mei) 
Uit hadden we verloren. We hoopten dat het thuis beter zou gaan. Maar helaas was dat niet zo. Met rust was 
het 0-7 maar uiteindelijk is het zelfs 0-15 geworden. Het scoren lukte helaas niet. 
Hopelijk gaat de volgende wedstrijd beter. 
       Groetjes Tristan 
 
 
VALTO F5 
Afgelopen zaterdag werden we om 13.30 verwacht in Pijnacker bij Achilles voor een wedstrijd tegen de F4. 
Het was een mooie dag, lekker zonnetje. We moesten nog even wachten voordat het veld beschikbaar was 
dus hebben we nog even een paar balspellen gedaan om alvast een beetje op te warmen. 
Helaas was Lisa ziek, maar gelukkig wilde Steven uit de F4 invallen bij ons. 
De wedstrijd begon lekker en we stonden al snel 3-0 voor door de jongens, die overigens lekker op dreef 
waren. Vanwege de 3 punten verschil mocht de tegenpartij een sterspeler inzetten, een 5e speler dus. 
Na een 4-0 werd er ook gelukkig een keer gescoord door de tegenpartij. Het werd al aardig warm dus er 
moest veel gedronken worden tijdens de rustpauzes, maar met een 8-3 na de eerste helft zat de sfeer er 
nog steeds goed in en ook langs de lijn. Leuk dat er altijd weer zoveel ouders, opa’s en oma’s 
komen kijken. Er werd goed samen gespeeld, vrijgelopen en overgegooid. Je ziet dit team met de week 
groeien, leuk om te zien. Het werd 9-3 en iedereen had een keer gescoord behalve Vienne, dus alle ballen 
naar Vienne en gelukkig maakte zij de 10-4. 
Daarna nog 2 x gescoord door Danique en Steven wat de eindstand op 12-4 brengt en we hiermee op de 
1e plaats staan. 
Volgende week speelt de F5 weer thuis tegen KZ Danaïden F2 
  
       Groetjes Vienne en Denise 
  
  



De Bijblijver, 21 mei 2018 6 

 
 
NIEUWE EDITIE WK 2 TEGEN 2! 
CKV VALTO organiseert op woensdag 23 mei 2018 de derde editie van het Westlands Kampioenschap 2 
tegen 2 korfbal voor alle A, B en C jeugd uit het Westland. Na twee geslaagde edities breiden we stapje voor 
stapje uit, dit jaar mag ook CKC Maassluis deelnemen aan het spectaculaire evenement. 
 
- SPELUITLEG -  
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 verbeterd, natuurlijk kun je nog 
steeds 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 uur. Om 18:30 uur zullen de eerste wedstrijden gespeeld 
worden en om ongeveer 21:30 uur is het evenement afgelopen. 
- AANMELDEN & INFORMATIE - 
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op: www.wk2tegen2.nl 
Haal jij dit jaar de finale met je partner? Let op: er mogen maximaal 10 teams deelnemen per categorie (C-
poule / A&B-poule), VOL = VOL!!! 
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SCHOOLKORFBALTOERNOOI OP WOENSDAG 6 JUNI 
 
 
 
 
Woensdag 6 juni is weer het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi, voor de groepen 3, 4 en 5 van de basisscholen. 
Voor de kinderen die mee willen doen, houd deze datum dus vrij in je agenda! 
Uiteraard hebben we die middag (en op maandagavond 4 juni als de trainingen zijn) weer veel vrijwilligers 
nodig, dus mocht je in de gelegenheid zijn, dan kun je je alvast opgeven! 
 
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra 
mail: schoolkorfbal@ckv-valto.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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Dit	jaar	organiseert	de	Activiteiten	Commissie	van	VALTO	voor	iedereen	weer	een	Eindmiddag.	
Deze	middag	wordt	het	seizoen	2017	-	2018	op	een	gezellige	en	feestelijke	manier	afgesloten.	
	

Wanneer?	 Zaterdag	16	juni	2018	
Aanwezig:	 11.30	uur	
Start:	 	 12.00	uur	
BBQ:	 	 17.00	uur	

	
Na	aanleiding	van	vele	positieve	 reacties	van	vorig	 jaar	 staat	de	einddag	weer	 in	het	 teken	van	het	Duo-
Schottoernooi.	 Je	hoeft	 je	niet	af	 te	melden	als	 je	er	niet	bij	 kunt	 zijn,	maar	 je	mag	 je	 juist	 in	 tweetallen	
aanmelden	om	mee	te	kunnen	doen	aan	het	Duo-Schottoernooi.	
	
Kinderen	van	de	Kangoeroes,	F,	D	en	E	geven	zich	samen	met	iemand	van	16+	op.	Dit	kan	zijn	met	je	vader,	
moeder,	opa,	oma,	tante,	oom,	grote	nicht,	neef	of	iemand	uit	de	senioren.	De	C,	B,	A	en	senioren	kunnen	
zich	opgeven	met	wie	ze	willen.		
Degene	met	wie	je	je	opgeeft	hoeft	niet	op	korfbal	te	zitten.		
Er	zijn	drie	verschillende	poules	waarin	gestreden	wordt	om	de	prijzen:	
	

1.	Kangoeroes	–	F	
2.	D	–	E	
3.	C	en	hoger	

	
In	de	verschillende	poules	speel	je	met	je	maatje	meerdere	wedstrijden	en	wordt	er	gestreden	om	de	prijs	
voor	het	beste	schutters	duo!	Wellicht	slepen	jullie	die	mooie	beker	binnen!!	
	

Test	je	HINDERNISBAAN	SKILLS!		
Tijdens	de	einddag	organiseert	de	AC,	in	samenwerking	met	VALTO	6,		
voor	iedereen	een	parkoers	op	een	prachtig	mooie	hindernisbaan.		
Mocht	je	tijd	over	hebben	tussen	je	wedstrijdjes	van	het	Schottoernooi,		
pak	dan	je	kans!	
Er	zijn	diverse	categorieën	en	dus	ook	diverse	prijzen	te	verdienen.	
Voor	deelnamen	hoeft	je	je	niet	op	te	geven.		Iedereen	is	van	harte	welkom	om	mee	te	
doen.	
	
	
	

Dus	zet	zaterdagmiddag	16	juni	in	de	agenda	en		
ga	op	zoek	naar	een	leuk/gezellig/goed	maatje!	
	
De	informatie	waar	je	je	aan	kan	melden	voor	het	schottoernooi	en	/	of	BBQ	volgt	later.	
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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




