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Andere tijden 
Beeld en geluid. Museum. Het nu, maar zeker ook het toen. Fake news, social media en journalistiek. Maar 
ook de eerste radio, de eerste televisie, hoe wordt een journaal gemaakt, een radiouitzending of buurman & 
buurman. Fragmenten van De Berenboot, Swiebertje en Telekids. Zelf meespelen in Flikken Maastricht of 
presenteren. Ron Brandsteder, Fred Oster en Mies Bouwman. Ik kan nog wel even doorgaan, je kunt er ook 
twee dagen in rondlopen. Aanrader. 
 
Vroeger was alles beter. Of, hoe zat dat ook al weer? Vroeger speelden we op gras, nadat de koeienvlaaien 
weggeschept waren. Vroeger hadden we eerst geen kantine, vervolgens een keet en daarna pas een 
gebouw mét toilet en douches. Vroeger hadden we 3 vakken, van 30 bij 30 meter. Vroeger kocht je zelf je 
shirt, waren er 3 ballen voor de hele vereniging en vond de ALV plaats in de huiskamer van de voorzitter. Je 
betaalde toen omgerekend zo’n 9 euro contributie … per jaar. Net als nu, het was de penningmeester die 
over dat geld waakte. En de eerste die deze taak op zich nam was Cees Hanemaaijer, één van de vijf 
oprichters van toen nog CKB VALTO. Geboren in De Lier, maar verhuisd naar Dokkum heeft hij bij het vijftig-
jarig bestaan van Valto nog van zich laten horen in het boekwerk dat Frans Voskamp heeft geschreven. 
Vorige week hebben we vernomen dat Cees, op 92-jarige leeftijd, is overleden. Eén dag voor ons 57-jarig 
bestaan. Als jonge dertiger heeft hij er dus, samen met een aantal andere enthousiastelingen voor gezorgd 
dat wij nu nog steeds met plezier onze sport beleven. We zijn daar dan ook dankbaar voor en wensen de 
familie veel sterkte toe bij dit verlies. 
 
Er is sinds die tijd veel veranderd. Hoewel ik de geur en het gevoel van echt gras soms nog mis, zijn we er in 
veel gevallen op vooruitgegaan. Een mooie accommodatie, met dito velden. Een groeiende en bloeiende 
vereniging, aan de rand van de kern in plaats van aan de rand van het kanaal. De drie vakken zijn al 
geruime tijd afgeschaft en zelfs verkleind naar het zaalformaat. Het digitale wedstrijdformulier is gewoon 
geworden en de spelerskaarten zijn er alleen nog voor vermaak, door de gedateerde foto’s die er op staan. 
Eén ding is in mijn beleving niet veranderd. En dat is het doel van de sport en de neveneffecten. Korfballen, 
het spelletje, maar ook de vereniging, het familiaire, het vertrouwde, het gemengde, het gemoedelijke. De 
vriendschappen voor het leven, tot aan huwelijken en helaas ook begrafenissen toe. Een club voor het 
leven. 
 
En laat die club nu meer leven dan ooit! Ik doel daarmee op de activiteiten die we doen, maar ook het aantal 
leden, het niveau en de betrokkenheid. Het doet me goed dat zich nu al spontaan mensen aanmelden voor 
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het helpen organiseren van het NK volgend jaar, dat ouders achter de bar staan, dat commissies hun 
stinkende best doen om er het beste van te maken. Of het nu om (bijvoorbeeld) de kangoeroedag gaat, het 
schoolkorfbal, het jeugdweekend of de einddag. En dat dit als resultaat heeft dat het jeugdweekend vol zit en 
dat we nog nooit zoveel aanmeldingen hebben gehad voor de einddag. Vroeger was het goed, maar niet 
altijd beter. Ik denk dat het best wel eens zo kan zijn dat de eerste voorzitter er net zo van genoot en trots 
was als de huidige dat nu is. 
 
Zal ik dan maar afsluiten met: “Tot zover andere tijden, terug naar de onze”. Tot volgende week! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Programma komende tijd 

 

Uitslagen  
 

 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 

Trainingstijden einde seizoen jeugd 

Vanaf maandag 4 juni geldt het onderstaande trainingsschema: 

Dinsdag: 
18.00 – 19.00 uur (C-teams) 
19.00 – 20.00 uur (B-teams) 
20.00 - 21.00 uur (A-teams) 

Donderdag: 
18:00 – 19.00 uur (E & F-teams) 
19:00 – 20:00 uur (D-teams) 

Tot en met donderdag 21 juni a.s. wordt dit schema gehanteerd waarna het korfbalseizoen wordt afgesloten 
met het jeugdweekend. 

Nederlands Kampioenschap Veld Korfbal 
Super trots ben ik, wij, op de werkgroep die het bid heeft uitgebracht om het NK Veldkorfbal naar het 
Westland te halen. De komende twee jaar mag Valto dit fantastische evenement organiseren en dat gaan 
we zoals altijd doen: met en voor elkaar. We hebben hulp nodig van alle Valto vrijwilligers, komend jaar 
wordt het NK jaar!  
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Teamindelingen Jeugd Valto seizoen 2018-2019 
De indelingen van de jeugd staat sinds vorige week online. Deze zijn te vinden via: http://ckv-
valto.nl/indelingen-jeugd-2018-2019/  

 
Teamindelingen Senioren Valto seizoen 2018-2019 

De indeling van de senioren teams voor komend seizoen zullen op een later moment gepubliceerd worden. 
Blijf de website en de Bijblijver in de gaten houden voor updates hierover.  

Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
 

Shirtjes op weg naar het nieuwe Seizoen 
Na alle wedstrijden van een mooi seizoen, is het weer tijd voor aandacht aan de Valto kleding! 
Graag willen we dit jaar de kleding door geven van team 2017/2018 aan het team 2018/2019. 

• Voor de meeste teams is het overdragen naar hetzelfde team 
• Voor de Senioren blijft het materiaal bij dezelfde teams. 
• Voor de volgende teams moet er gewisseld worden: 

Van 1718 Naar 1819 Materiaal Sponsorlogo’s op het product 
Valto E1/2 Valto D1 Tassen t Strijpje 

Valto D3 Valto D1 Shirts 
Westland Kasonderhoud, HV Keukens, 
Ambivent 

Valto D5 Valto D2 Shirts Vreugdenhil Transport, VG Orchids 
Valto D4 Valto D3 Shirts Bouwmeester Transport 
Valto D1 Valto D4 Shirts Lansbergen en KSP Sales 
Valto D2 Valto D5 Shirts Van Wensen 

  
Verander het niet van team (naam), draag het dan over aan de ‘nieuwe’ coach. 
Let nog wel even op de andere acties. 
  
Lijst met coaches en/of teamvertegenwoordigers voor het komende seizoen om aan over te 
dragen: 
S1819 Coach 2018/2019 
Valto A1 Nikki Koster & Luuk Jansen 
Valto A2 Ron Boekestijn 
Valto A3 Martin van der Eijk & Nico Ridder 
Valto B1 Pieter van Muijen & Frank de Rijcke 
Valto B2 Mark van Geest & Nikki van Spronsen 
Valto B3 Trainers: Linda Bouwman & Petra Dijkstra 
Valto C1 Simon Kok & Bart van Leeuwen 
Valto C2 Mees Koole en Floris van Muijen 
Valto C3 Thijs Dijkstra & Romee Valstar 
Valto C4 Stijn Vugt 
Valto D1 Sheila Herbert & Thomas Ris 
Valto D2 Rolf Jansen & Sjors Jansen 
Valto D3 Helen Lochmans 
Valto D4 Lysanne van Venetien 
Valto D5 Bart van Muijen & Thom Voskamp 
Valto E1 Vera van der Eijk & Bas Ridder 
Valto E2 Romy van der Berg & Mandy Herbert 



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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Valto E3 Laura van der Eijk & Iris Lagerwerf & Vera 
Lagerwerf 

Valto E4 Rianca Aarts & Ilse Slaman 
Valto E5 Lisette van Dijk & Myrte Sevinga 
Valto E6 Noa de Meulmeester & Iris van Paassen 
Valto E7 Daan van Oudheusden & Lisa van Wingerden 
Valto F1 Lisanne Onck en Maaike Ridder 
Valto F2 Lisanne Onck en Maaike Ridder 
Valto F3 Lisanne Onck en Maaike Ridder 
Valto F4 Lisanne Onck en Maaike Ridder 

  
De shirtjestassen hebben de volgende aantallen met de volgende maten: 

 
 
Acties voor uiterlijk 16 juni: 

• Check de materialen. 
o Kloppen de maten met het overzicht? 
o Is er schade? 
o Maak de tas netjes voor volgend jaar en ruim ballen op in het ballenhok. 

• WhatsApp het volgende aan Ramona (06 24283910): 
o Foto’s van tekortkomingen (schade) 
o Fouten in de maten administratie 
o Missende materialen 
o Iedere jeugdspelers shirtjes tas moet 2 hesjes hebben. Meld het als je er meer of 

minder hebt. Heb je te veel hesjes, stop ze dan in de doos in het tassenrek speciaal 
voor het inleveren van deze hesjes. Heb je te kort, pak het dan daar uit. 

• Draag je materiaal over naar het team van volgend jaar. En app (Ramona) wie de tas 
heeft ontvangen en hem de zomer bewaard. 

• Pas het label aan van de shirtjestas die je hebt ontvangen. Graag een nieuw papiertje 
met dikke stift de team cijfer/letter erop. 

• Lever spullen in als je een selectie verlaat. Meld tekortkomingen als bovenstaand en 
lever binnen een week na je laatste wedstrijd het materiaal in, in het tassenrek (in een 
plastic tasje met een briefje met je naam en eventuele opmerkingen over de staat van het 
materiaal) en app (Ramona) wanneer je dit gedaan hebt. 

  
Vriendelijke groeten, 
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Ramona van Dijk en Michiel van den Bos 
 

Korfbalmasterz bij Valto 
De deadline van 31 mei is alweer voorbij. Helaas heeft nog niet iedereen het spelregelbewijs. We hopen dat 
de laatse paar mensen komende week even de tijd nemen om alsnog het spelregelbewijs te halen, zodat we 
met de hele vereniging spelregel-proof zijn. Voor vragen kun je bij Marije terecht, marije.van.dalen@ckv-
valto.n 
Team Nog te halen Naam 
2 1 Ron 
3 2 Laurens 

Frank 
4 3 Aileen 

Michael 
Alex 

6 9 Iedereen behalve Daniël 
7 2 Rinze 

Nathalie 
A1 2 Rick 

Vera 
A2 2 Iris 

Noa 
A3 2 Fabian 

Julia 
B1 3 Jan Pieter, Bas, Laura 

 

 
 
Beste sportvrienden, 
 
Graag doen wij weer een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit De Lier. Wij willen jullie uitnodigen 
om deel te nemen aan het grootste en gezelligste sportevenement van De Lier: de Bradelierloop. Dit jaar zal 
de Bradelierloop gehouden worden op zaterdag 18 augustus. Dit is zoals gewoonlijk op de laatste zaterdag 
van het Bradelier feest en is  meteen een goede start/aanloop richting het nieuwe sportseizoen. 
Voor de jeugd zijn er 2 afstanden: 
1.000m voor de jeugd t/m 11 jaar   
2.500m voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. 
Op elke afstand zijn er prijzen voor de snelste 3 jongens en meisjes. 
Voor de snelste Lierenaar (Jongen en Meisje) per afstand is er een extra prijs!  
Voor de meer getrainde sporters is er keus uit de 5.000m of de 10.000m 
Extra info vind je op www.bradelierloop.nl .  
Heb je een vraag? Mail dan naar info@bradelierloop.nl 
Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook:  @bradelierloop 
 
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 18 augustus! 
 
Een sportieve groet, 
Bradelierloop 
Gert van der Schee 
 
 



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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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




